
ورود دستگاه قضا به پرونده خودکشی در خانه سالمتبا اراذل هم از در دوستی وارد می شوم
معاون دادستان  مشهد از احضار مسئوالن بهزیستی خبر دادبسیجی کارآفرینی که به تنهایی یک مرکز نیکوکاری است 

مهدی رحمتی 56 سال سن دارد و متولد توابع قائن 
است، در سال 60 برای تحصیل در حوزه علمیه به 
مشهد آمده و پس از چند سالی درس و بحث، راهی 
جبهه شد. جنگ نگاه او را به دنیا تغییر داد و تصمیم 
به ترک تحصیل از حوزه گرفت.فرمانده پایگاه بسیج 
شهید حسین جوانان می گوید: آن زمان با خودم فکر 

کردم به حوزه علمیه رفته ام تا مبلغ ...

معاون دادستان و سرپرســت دادسرای ناحیه 5 
مشهد گفت: دادســتانی موضوع خودکشی یک 
دختر آســیب دیده را به جد پیگیری و مسئوالن 
بهزیســتی باید در این زمینه پاسخگو باشند.نیره 
عابدین زاده تصریح کرد: خبر خودکشی این دختر 
جوان را صبح روز قبل به دادســتانی منعکس و 

موضوع از همان زمان با صدور ...
.......صفحه 3 .......همین صفحه 

 برزخ سرد معتادان 
در راه است... 

 وضعیت جوجه ریزی
 در خراسان رضوی 

بهبود یافته است

افزایش نظارت و 
بازرسی کاالهای اساسی 

در خراسان رضوی

.......صفحه 2 .......همین صفحه 

گزارش میدانی قدس از »بی خانمان های خارج از محدوده« 

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
گفت: از ابتدای ماه جاری یک میلیون و 2۷0 هزار قطعه جوجه ریزی 
داشتیم. مجید جعفری در نشســت هماهنگی برنامه های در دست 
اجرا و پیش بینی اقدام های ضروری در حوزه تأمین، توزیع و نظارت 

محصوالت و نهاده های دام و طیور معاونت ....

اجرای 9  برنامه پویش 
 در پناه جواداالئمه)ع( 
به مناسبت 99/9/9 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

در قالب پویش در پناه جواداالئمه)ع( باشیم، 9 ویژه برنامه فرهنگی، 
اجتماعی و خدمت رســانی به مناســبت 99/9/9 اجرا می شــود.

مســئول هیئت و کانون فرهنگی جواداالئمه)ع( گفت: مجموعه 
جواداالئمه)ع( از ابتدای شیوع این بیماری در اسفند سال گذشته 

فعالیت های گسترده ای را در حوزه های ...

 اســتاندار خراســان رضوی گفت: نظارت و بازرسی در خصوص 
کاالهای اساسی در این اســتان افزایش می یابد.معتمدیان اظهار 
کرد: در همین راســتا مقرر شــد از روز شنبه ٨ آذرماه )امروز( در 
١١ منطقه شهری مشهد ١3 مکان ویژه نظارت و کنترل بازار و ١3 

اکیپ سیار با حضور نمایندگان بسیج، اتاق اصناف...

پس از آنکه تحقیقات رسانه ای نشان داد مدیرکل سابق و عزل شده تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به هیچ عنوان قصد ندارد خانه سازمانی در 
تصرفش را خالی کند، نفوذ به تاریکخانه این موضوع از ماجرای غم انگیز دیگری پرده برداشت و آن هم این بود که بیش از 40 واحد مسکونی در 
تصرف دیگر مدیران ارشد استانی و شهرستانی قرار دارند که آن ها هم به هیچ عنوان قصد تخلیه آپارتمان ها را ندارند.١9 آبان ماه گذشته بود که 
پی بردیم مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پس از بازداشت و عزل شدن از سمتش، خانه ای که در اختیارش بود و در بهترین نقطه 
شهر مشهد)بولوار سجاد( قرار داشت را با وجود ضوابط قانونی تخلیه نمی کند و حتی شنیده می شد برخی مسئوالن پرنفوذ فرااستانی هم از وی 
حمایت کرده و کار دارد به سمتی می رود که او خانه ویالیی چندصدمتری را با استفاده از برخی بند و تبصره ها خریداری کند!با توجه به اینکه 
متولی واگذاری واحدهای مسکونی به مسئوالن استانی، اداره کل راه و شهرسازی استان بود، موضوع را پس از هماهنگی های صورت گرفته از معاون 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی پیگیری که رضا ناصری در این زمینه گفت: وی از سال 92 در خانه سازمانی مدنظر 
ساکن و تا سال 9۷  هم طبق قانون، مجاز سکونت در آن مکان بود؛ چرا که هر فرد می تواند فقط پنج سال در خانه سازمانی سکونت داشته باشد.
وی عنوان کرد: نخستین اخطار تخلیه واحد مذکور را در تاریخ 2٨ اردیبهشت ماه سال جاری)حدود 6 ماه پیش( برای این فرد ارسال کردیم.  پس 
از آن دومین نامه اخطار تخلیه هم 22 مرداد ماه گذشته صادر و ارسال شد. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان 
کرد: بازهم در تاریخ یکم مهرماه سال جاری و پیرو نامه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، نامه ای دیگر به مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی زدیم و در آن اشاره شد که طبق دستور مقام قضایی هرچه سریع تر واحد سازمانی را تخلیه کنید. در آن نامه هم اعالم شد که اگر 
محل تخلیه نشود، به صورت یکطرفه مراحل تخلیه صورت خواهد گرفت.این موضوع حاشیه دار را که چرا یک مدیر برکنار شده خانه سازمانی را 
تخلیه نمی کند و به حق الناس اعتنایی ندارد را منتشر و قرار می شود ماجرا از زاویه دیگری بررسی شود تا بفهمیم خانه های سازمانی مشهد در 
اختیار چه افرادی قرار دارد و آیا موارد مشابه دیگری هم وجود مشاهده خواهد شد، این گونه می شود که تحقیق میدانی در دستور کار تیم رسانه ای 
قرار می گیرد.در این مرحله به سراغ مجتمع آپارتمانی می رویم که در بولوار فرامرزعباسی قرار دارد. حدود یک هفته کارمان رصد ماجرا بود که به 
نتایج غیرقابل تصوری دست پیدا کردیم؛ چرا که  پرس وجوها حاکی از آن بود در 4٨ دستگاه آپارتمانی که در محل وجود دارد و متراژ آن ها باالی 
١00متر است، مسئوالنی مانند فرماندار یکی از شهرستان های خراسان رضوی، مدیران استانداری، کارمندان دادگستری خراسان رضوی و... ساکن 
هستند.تا اینجای کار هیچ ایرادی وجود ندارد، اما وقتی بیشتر روی ماجرا دقیق می شویم پی می بریم که برخی از همین مسئوالنی که آمده اند 
به مردم خدمت کنند، خود به قانون هیچ توجهی ندارند؛ چرا که در میان آن ها هستند افرادی که از سال ٨4 یعنی ١5 سال، خانه سازمانی را 
تحویل گرفته و عالقه ای به تحویل آن ندارند.وقتی این عدد را کنار قانون سکونت در خانه های سازمانی قرار می دهیم، پی می بریم که یکی از این 
افراد که در یکی از شهرستان های خراسان رضوی فرماندار است، به جز پنج سال اول ماجرا که حق قانونی او بوده، ١0 سال است که بیت المال را 
تبدیل به مال البیت کرده است.این فرد تنها مسئولی نیست که به قانون بی اعتنا بود، بلکه در میان ساکنان آپارتمان ها هستند مسئوالنی که بین 3 
تا ١0 سال اضافه بر سازمان در محل سکونت دارند. از سوی دیگر برخی از این مسئوالن دارای خانه شخصی بوده و باز هم عالقه ای ندارند واحد 
مسکونی را تخلیه کنند تا فردی که حقش است در آن ساکن شود.وقتی این موضوع ها را کنار هم قرار می دهیم، باید حق را به مدیرکل  برکنار 
شده تعزیرات حکومتی خراسان رضوی داد زیرا وقتی فرماندار یک شهر، مسئوالن ارشد دستگاه های اجرایی و... هر کدام یکی از این واحدها را به 
گروگان گرفته اند، او هم نمی تواند از آنجا دل بکند!اینکه چرا مسئوالن اداره کل راه وشهرسازی در این سالیان سال قانون را در مورد این مسئوالن 
دی نفوذ اجرا نکرده اند هم جای تأمل دارد.وقتی کار به اینجا می رسد و عالمت سؤال های متعددی در ذهن رسانه ایجاد می شود، ابتدا به سراغ 
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی می رویم. »ابک« به هیچ عنوان به تماس های گرفته شده و پیام های ارسالی پاسخ نمی دهد و کار تا حدودی 
گره می خورد؛ چرا که احساس می شود این مقام مسئول عالقه ای برای شفاف سازی در مورد این مسئله بااهمیت ندارد.این روند ادامه پیدا می کند 
تا اینکه وی را در حاشیه یک نشست استانی مشاهده می کنیم و پس از اتمام جلسه از او می خواهیم در این زمینه توضیح دهد و بگوید چه تعداد 
مدیر استانی و نیروهای دولتی در خانه های سازمانی که از سوی آن ها تحویل شده حضور دارند و با وجود پایان یافتن مدت زمان سکونت قانونی، 
واحدها را تحویل نمی دهند.وی از پاسخ شفاف در این زمینه طفره می رود و در نهایت می گوید هر کس که خالف قانون در محل حضور دارد، باید 
واحدهای مسکونی را تخلیه کند. باز هم او را رها نمی کنیم و می خواهیم پاسخی شفاف به رسانه بدهد و دقیق بگوید تعداد این مسئوالن چقدر 
است و کار به اینجا که می رسد او از ما می خواهد این موضوع را از معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی پیگیری کنیم.

در ادامه به سراغ این مدیر می رویم، اما آنچه از ظاهر کار پیداست، بازهم خروجی دقیقی دست ما را نمی گیرد. کمی بعد به دفتر »ابک« مدیرکل 
راه و شهرسازی  خراسان رضوی رفته و همراه با او به دفتر معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استانی می رویم.باز هم از مدیرکل راه 
و شهرسازی  می خواهیم که اعالم کند چند مدیر در خانه های سازمانی فرامرزعباسی ساکن هستند که باید واحد را تخلیه کنند، اما او این کار را 
نمی  کند و باز هم پاسخ دقیقی به ما نمی دهد و عنوان می کند هر کس که خالف قانون در محل حضور دارد، باید خانه را تخلیه کند.کار را مصداقی تر 
جلو می بریم و مطرح می کنیم، آیا فرماندار شهر ... باید محل را تخلیه کند که مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی موضوع را تأیید و عنوان 

می کند: اقدام های قانونی در این زمینه در دستور کار قرار دارد.در مورد مدت زمان حضور مسئول بعدی که در یک نهاد دیگر...

توزیع ۷۰۰ بسته معیشتی بین •
آسیب دیدگان کرونا در بجستان 

ایرنا: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بجستان گفت: 
۷00 بسته معیشتی و بهداشــتی به ارزش 2میلیارد 
ریال از ابتدای شــیوع ویروس همه گیر کرونا تاکنون 
با مشــارکت خیران و بقاع متبرکه طی هفت مرحله 
بین نیازمندان و آسیب دیدگان کرونا در این شهرستان 

توزیع شد.
حســن عبداهلل زاده افزود: این بسته های معیشتی در 
قالب طرح مواســات و همدلی و احسان ماندگار بین 

محرومان و آسیب دیدگان کرونا توزیع شد.
وی ادامه داد: 200 بسته معیشتی و بهداشتی به ارزش 
۷00 میلیون ریال نیز در قالب طرح ســردار شــهید 
ســلیمانی در هفته بســیج بین افراد مبتال به ویروس 
همه گیر کرونا در شهرستان بجستان توزیع شده است. 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بجستان گفت: ٨هزار 
ماســک و مایع ضدعفونی کننده بین آسیب دیدگان 
کرونا در بجستان توزیع و افزون بر 300 میلیون ریال 

به بیش از ١00 نفر از این افراد کمک نقدی شد.

 وضعیت جوجه ریزی •
در خراسان رضوی بهبود یافته است

ایســنا: معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: از ابتدای ماه جاری یک 
میلیون و 2۷0 هزار قطعه جوجه ریزی داشــتیم. مجید 
جعفری در نشست هماهنگی برنامه های در دست اجرا 
و پیش بینی اقدام های ضروری در حوزه تأمین، توزیع و 
نظارت محصوالت و نهاده های دام و طیور معاونت بهبود 
تولیدات دامی اظهار کرد: امیدواریم نوسان های تولید مرغ 

به زودی و با به ثمر رسیدن این جوجه ها بهبود یابد.
وی بیان کرد: مرغ آرین می تواند جایگزین مناسبی برای 
نژادهای خارجی باشــد که اجداد آن ها به سختی تأمین 
می شود. جعفری افزود: تمام مرغداری ها که از جوجه های 
نژاد آرین استفاده کردند، ١00 درصد نهاده های تخصیص 
یافته خود را دریافت کرده اند و بخشــودگی هایی نیز به 
آن ها تعلق گرفته است. تمام زنجیره های استان را موظف 
کردیم که از نژاد مرغ آرین اســتفاده کنند. معاون بهبود 
تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 

گفت: کشتار دام مولد بدون دلیل ممنوع است.

خبرخبرخبرخبر

فارس: مهدی رحمتی 56 سال سن دارد و متولد توابع 
قائن است، در سال 60 برای تحصیل در حوزه علمیه به 
مشهد آمده و پس از چند سالی درس و بحث، راهی جبهه 
شــد. جنگ نگاه او را به دنیا تغییر داد و تصمیم به ترک 

تحصیل از حوزه گرفت.

حوزه علمیه را با هدف تبلیغ ترک کردمس
فرمانده پایگاه بسیج شهید حسین جوانان می گوید: آن 
زمــان با خودم فکر کردم به حوزه علمیه رفته ام تا مبلغ 
دین شوم و به این وسیله گره گشای دین و دنیای مردم 
باشــم؛ اما زیاد شنیده ام که »العالم بال عمل کالشجر بال 
ثمر«، یعنی عالم بی عمل مثل درخت بی ثمر است پس 
بین علم بیشــتر و عمل، دومی را انتخاب کردم و تالش 
کردم همان بضاعت علمی اندکی که کسب کرده ام را به 

میدان عمل بکشم و به این وسیله مبلغ اسالم باشم.
او که سه دختر دارد و سال هاست از طریق کار با تاکسی 
چرخ زندگی را می چرخاند، ادامه می دهد: با خودم حس 
کردم اینکه به عنوان طلبه از سهم امام زمان)عج( شهریه 
بگیرم، مسئولیت سنگینی است که شاید نتوانم از عهده 

آن برآیم. در واقع حوزه را با هدف تبلیغ ترک کردم.
حاج آقا رحمتی از آن روزها این طور روایت می کند: وقتی 
در این محله ساکن شدیم، کارهای فرهنگی را با راه اندازی 
دوره های قرآن و جلسات هفتگی دعای کمیل آغاز کردیم، 
کم کم استقبال مردم طوری شد که جلسات دعای توسل 
و زیارت عاشــورا هم اضافه شد. به تدریج تعدادمان زیاد 
شــد طوری که دیگر خانه های کوچک 40 یا 50 متری 

اهالی منطقه گنجایش برگزاری دوره ها را نداشت. همین 
موضوع موجب شــد به فکر ساخت یک مسجد بیفتیم. 
در همــان زمان مرد خیری به نام مرحوم ســیدمحمود 
سیدی کمک کرد تا توانستیم قطعه زمینی 50 متری را 
خریداری کنیم اما شهرداری به خاطر کوچک بودن زمین 
مجوز ساخت حسینیه یا مسجد را نداد. کم کم زمین های 
اطراف را هم به کمک خیران و اهالی خریداری کردیم تا 
مســاحت زمین در سال 92 یعنی یک سال بعد به 4۷0 

مترمربع رسید و ساخت را آغاز کردیم.

 تولید و صادرات لباس دخترانه س
از مسجد امام حسین)ع(

او می گوید: یکی از کارهایی که برای اشتغال زنان انجام 
دادیم ایجاد کارگاه خیاطی در مسجد بود، با کمک  یک 
کارآفرین ١5 چرخ خیاطی فراهم کردیم در دو شــیفت 
هشت ساعته 30 نفر مشغول به کار شدند و 35 نفر هم 
سفارشات را در خانه انجام می دهند یعنی در مجموع 65 
زن سرپرســت خانوار یا بدسرپرست از این راه معیشت 
خود را تأمین می کنند.فرمانده پایگاه بسیج شهید حسین 
جوانان دربــاره تولیدات این کارگاه خیاطی می گوید: در 
اینجا لباس های دخترانه محلی دوخته می شــود و تماماً 
به کشورهای قزاقستان و افغانستان صادر می شود؛   البته 
در اوایل کرونا که با کمبود ماســک مواجه شــدیم کار 
دوخت لباس را یک ماه موقتاً تعطیل کردیم و با دوخت 
ماسک سعی کردیم کمکی به بهبود اوضاع داشته باشیم و 
بخشی از این کمبود را جبران کنیم؛ از بخش های مختلف 

سفارش تولید ماسک گرفتیم و حتی شب عید کار تولید 
ماسک تعطیل نشد به طوری  که روزی ١٨ هزار ماسک 
تولید کردیم.وی می گوید: کمیته امداد امام خمینی)ره( 
به تازگی طرحی دارد به نام مراکز نیکوکاری که ما هم در 
این منطقه یک مرکز نیکوکاری ایجاد کردیم، از مزایای 
این طرح این است که ما افراد نیازمند را معرفی می کنیم 
و وام می گیرنــد، مثالً زنی کــه با چند بچه قد و نیم قد 
پول رهن خانه ندارد وقتی به ما مراجعه می کند در قالب 
دفتر نیکــوکاری او را به کمیته امداد معرفی می کنیم و 
تسهیالت رهن خانه دریافت می کند، از این افراد متأسفانه 
زیادند و ما تمام توانمان را برای توانمندسازیشان به کار 
گرفته ایم. حاج آقا رحمتی نگران بچه  هایی است که وقتی 
به کوچه می آیند جای خالی پارک، فضای سبز و تفریح 
سالمی که به جرم حاشیه نشینی از آن محروم شده اند را 
با حلقه زدن دور معتادهایی که در حال تزریق یا نشــئه 
کردن هستند پر می کنند.خودش می گوید: ما باید در کنار 
خیرین مدرسه ساز و مسجدساز یکسری »خیر انسان ساز« 
هم داشته باشیم، وقتی به ساختن آدم ها بی توجهی کنیم 
آن مدرسه و مسجد هم کارایی الزم خود را نخواهد داشت. 
اگر ما توانستیم جوانان و نوجوانان را درست پرورش دهیم 
بزرگ ترین خدمت را به جامعه کرده ایم. یکی از کارهایی 
که ما انجام دادیم برای نوجوانان و جوانان ایجاد باشــگاه 
ورزشی در زیرزمین مســجد است که به صورت رایگان 
بود، البته کرونا این موضوع را هم تحت تأثیر قرار داد. پس 
تصمیم گرفتیم به شکل دیگری بچه ها را از کوچه جمع 
کنیم، بنابراین فضایی در زیرزمین مسجد مهیا کردیم و 

در بسته بندی لباس هایی که توسط زنان تولید می شود، از 
آن ها کمک می گیریم و مزد هم می دهیم، این طوری هم 
سرگرم و از آن محیط نامناسب دور می شوند هم حداقل 

پول توجیبی خودشان تأمین می شود.

از رفاقت با اراذل تا مشارکت فعال آن ها در س
کارهای خیر 

حاج آقا رحمتی می گوید: من با اراذل و اوباش هم دوستی 
و رفاقت دارم، ما به رفاقت و دوستی با مردم امر شده ایم، 
نمی شود با برخوردهای سلبی و نادرست آدم ها را به خاطر 
خطاهایشان از خودمان دور کنیم؛ حاال طوری شده که 
همان اراذل و اوباش بدون اینکه من چیزی بگویم در بین 
خودشان تیمی درست کرده اند و هفته ای یک بار در حد 
بضاعتشان اقالمی مثل سیب زمینی، پیاز و مواد شوینده 
را بسته بندی می کنند و به طور مخفیانه و ناشناس درب 
خانه نیازمندان می گذارند و پیش از اینکه کسی در را باز 
کند آنجا را ترک می کنند. گاهی خودشان با من تماس 
می گیرند و می گویند اگر جایی کمک خواستی برای مردم 
روی ما هم حســاب کن!او گذشت، صبر و مدارا با مردم 
را رمز این موضوع می داند و می گوید: همین افرادی که 
بین مردم به اراذل و اوباش معروف اند محرم هیئت امام 
حسین)ع( درســت کردند و زیر علم اباعبداهلل)ع( سینه 
زدند، همین که برای امام حســین)ع( سیاه می پوشند و 
عــزاداری می کنند، خودش در رفتــار و اعمال این افراد 
ایجاد تحول کرده است؛ حاال خودشان هم می دانند مردم 

از آن ها انتظار دیگری دارند.

بسیجی کارآفرینی که به تنهایی یک مرکز نیکوکاری است 

با اراذل هم از در دوستی وارد می شوم

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 110 

مشهد )در حال تصفیه(
 

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء محت��رم دع��وت 
می ش��ود ت��ا در جلس��ه مجم��ع تعاون��ی که در 
ساعت9:30 صبح روز جمعه مورخ 99/9/21 در 
مح��ل دفتر مجتمع گلبه��ار خیابان جمهوری39 
مجتمع مهر110 )بهارستان( حضور بهم رسانند 
طبق ماده 19 آیین نام��ه اجرایی مجامع عمومی 
در صورتیک��ه حضور عض��وی در مجمع عمومی 
به عللی میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود 
را ب��ه موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار 
نماید ک��ه در اینصورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها 

یک رأی خواهد بود.
دستورجلسه:

1- استعفاء کلیه اعضا هیئت مدیره تصفیه
2- انتخاب اعضاء جدید هیئت تصفیه

 هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر 
110 مشهد /ع

99
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آگهی دعوت از سهامداران بابت 
تبدیل سهام بی نام به بانام )نوبت سوم(

 
با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت پیش��گامان فرارس��انه س��روش 
به ش��ماره ثب��ت 38527 و شناس��ه ملی 
در   99/08/10 م��ورخ   10380542348
اجرای ماده 43 و 44 الیحه اصالحی قانون 
تج��ارت مبنی ب��ر تبدیل 160/000 س��هم 
بی نام به با نام ، لذا از کلیه س��هامداران 
ش��رکت دعوت به عمل می آی��د از تاریخ 
انتش��ار این آگهی به مدت 6 ماه نس��بت 
به تبدیل س��هام خود به مرکز ش��رکت به 
آدرس : مش��هد، بلوار معل��م ، بین معلم 
28 و چه��ارراه دان��ش آم��وز  ، پالک 712 
مراجعه نمایند . بدیهی اس��ت که پس از 
انقض��اء م��دت مذکور کلیه س��هام بی نام 
تلقی  باط��ل ش��ده  ذکر ش��ده ش��رکت 

9ع مدیرعامل م��ی گ��ردد.
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 از فهرستی که  از فهرستی که 
4040  مخفی مانده استمخفی مانده است

 مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اعالم کرد

دوری ۴۰ درصد دانش آموزان از »شاد«
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گزارش میدانی قدس از »بی خانمان های خارج از محدوده« 

برزخ سرد معتادان در راه است... 

علی محمدزاده: عقربه های ساعت به نیمه های 
روز رسیده اند اما هوا همچنان سوز دارد و دیگر 
آفتاب به تیغ آسمان نمی رسد، به همین دلیل 
سایه ها مانند روزهای تابستانی نمی میرند و کنج 
بســیاری از دیوارها کز کرده اند. انتهای یکی از 
خیابان های بولــوار پیر توس جایی که به حکم 
نصب سازه های بتنی محدوده شهر تمام می شود 
تنها به فاصله چند صد متر می توان نشانه هایی از 
دنیایی سیاه را دید. دنیای سیاه اعتیاد که عده ای 
را بی خانمان کرده و حال با فرا رســیدن فصول 
سرد در تدارک ساختن ســرپناهی از ضایعات 
هســتند تا از گزند باد و بــوران در امان بمانند. 
هر چند به نســبت ســال های پیش که در این 
مناطق می شــد تعداد زیادی از آلونک ها را دید 
امروز کمتر شده اند ولی بودن همین چند آلونک 
در این موقع نشــانه خوبی نیست و گویی غول 
اعتیاد با تمام وجود فریاد می زند که همچنان در 

نزدیک ترین فاصله از ما اردو زده است.

قبر روی زمینس
مرد جوان که مشغول کشیدن یک تکه ایرانیت 
است در پاسخ به این پرسش که آن را برای چه 
چیزی می برد: با عصبانیتی پیچیده در کلماتش 
می گوید می برم قبرم را بسازم مردم قبرشان زیر 
زمین است اما قبر ما معتادها روی زمین است! 
می برم تا شــاید آخرین آغل عمرم را بســازم و 

همین جا بمیرم.
خســتگی و خماری از حرکاتش مشهود است 
و انگار گوشــی پیدا کرده تا عقده هایی را که از 
خــودش دارد به همین بهانــه فریاد بزند، برای 
همین منتظر حرفی از جانــب من نمی ماند و 
ادامه می دهد: منم اگه آدم بودم االن مثل همه 
داشتم زندگی می کردم یک... خوردم دهنم خورد 
به این کوفتی همه چیزم دود شــد رفت هوا و 
حاال فقط زندگی ام شده سگ دو زدن برای فرار 
از خماری و تمام... مکثی می کند و ســعی دارد 
آخرین جملــه اش را اندکی مؤدبانه بگوید برای 
همین با گفتن این کلمات از من جدا می شود: 

برو عمو جان بذار به درد خودمان بمیریم... .

اجاق آرزوهاس
کمی آن ســوتر چند آلونک ساخته شده و دود 

از گوشه سقف پوشیده از تکه چوب و ایرانیت و 
بنرهای تبلیغاتی خارج می شود. نزدیک تر می روم 
هیچ صدایی به گوش نمی رسد ورودی آلونک با 
پتویی نیم سوخته و مقداری پالستیک پوشیده 
شده چند بار صدا می زنم هیچ پاسخی نمی شنوم. 
پتو را کنار می زنم دو مرد جوان که معلوم است 
مانند مــرد قبلی مدتی قبــل از کار نیم روزی 
جمع آوری زباله بازگشته اند و هنوز کفش هایشان 
را درنیاورده اند در خوابی سنگین از نشئگی فرو  
رفته اند و ابزار اســتعمال مواد مخدرشان هنوز 
کنار دستشان است. اجاق نیمه جان بیشتر دود 
می کند و بوی غیرقابــل تحملی فضای آلونک 
را پر کرده اســت با خــودم فکر می کنم این دو 
مرد جوان و آدم هایی مثل آن ها وقتی کنار این 

اجاق ها می نشینند با گذاشتن 
هر هیزم در آن، گویی آرزویی 
از آرزوهــای دوران کودکی و 
نوجوانی خود را می ســوزانند 
و خاکســتر می کنند می دانم 
و بارها شنیده ام که می گویند 
کاش زندگــی هــم المثنی 
داشــت تا دوباره بــه دنیای 
آرزوهای خود برگردند و این 
بــار راهی را انتخاب کنند که 
به سرزمین سیاه اعتیاد ختم 

نشود.

پاتوق های بدون سقفس
چند دقیقه پس از دور شدن 
مــن از این آلونک؛ مرد و زنی 
با قدم هــای تند بــه همان 
آلونک نزدیک می شوند و مرد 

با کنار زدن پتو ســر در داخل آلونک می کند و 
گویــا ناامیــد از بیدار کردن صاحــب آلونک با 
عجله محل را ترک می کنند. از ســر کنجکاوی 
تعقیبشان می کنم با گذر از میان تپه نخاله های 
ریخته شــده، داخل خرابه ای می شوند و انتهای 
محوطه پشــت تل خاکی می نشینند. آرام آرام 
نزدیک می شوم و پس از چند دقیقه صحبت های 
اولیه و مهیا کردن شرایط نشستن در کنارشان 
نزدیک می شوم و کنار آتش نیمه جانی که تازه 
روشن کرده اند می نشــینم. جوان دیگری کنار 

اجاق کوچک آنچنان به خواب عمیقی فرو رفته 
که گویی در کشتی تفریحی و سر بر بالشت پر 
گذاشته اســت. زن و مرد جوان از فرط خماری 
توان گفتن یک جمله را ندارند و معنای کلمات 
مقطع گاه گاهیشان را خودشان می فهمند و تنها 
چیزی که دستگیرم می شود این است که یکی از 

دوستان معتادشان به آن ها نارو زده است.

جنگ هر روزه برای زنده ماندنس
اندکی بیش از یک ســاعت کنار این ســه نفر 
مانــدم و تمــام این مدت مرد جــوان خوابیده 
حتــی ذره ای تکان نخــورد و دهان نیمه بازش 
رو به آســمان بود. مرد دیگری که با زن جوان 
آمده بود برای آوردن هیزم کمی دور شــد. زن 
که حاال به اصطالح خودشان 
چند دود گرفتــه و اندکی از 
پی اش در  پــی   خمیازه های 

کاسته شده می گوید: بیچاره 
ولی  اســت  خمــار  خودش 
موادش را داد تا من بکشــم. 
در میــان مکالمــات درهم و 
برهم ما که تنها بهانه ای برای 
آن هاست  با  همکالم شــدن 
از او می پرســم چند ســاله 
اســت و چند ســال اســت 
کــه کارتن خواب یــا همان 
بی خانمان شــده کــه زن با 
می گوید:  حسرت آلود  نگاهی 
دیگر نام و نشان نداریم و سن 
و ســال را فراموش کرده ایم 
ولی امســال دومین زمستان 
اســت که دربه در شــده ام و 
داخل آشغال ها دنبال بدبختی می گردم. بعضی 
از معتادها یا موادفروش ها هم نامردی می کنند 
ضایعاتی را که جمع می کنم از من می دزدند یا 
می گیرند و پول کمتر می دهند. دیروز یک کیلو 
مس جمع کرده بــودم یک مرد معتاد به زور از 
من گرفت و فرار کرد. او در جواب پرسش دیگرم 
با بغض این گونه پاسخ می دهد: خودم کردم که 
لعنت بر خودم بــاد. من هم باید مثل خیلی از 
زن ها االن خانه و زندگی داشــتم نه اینجا توی 
کثافــت و درد خماری و دربه دری. هر روز که از 

خواب بیدار می شوم باید بجنگم تا زنده بمانم هر 
طور شده باید پول این کوفتی را جور کنم خدایا 

مرگ ما را بفرست.

گرمخانه یا گداخانهس
مرد جوان چند دقیقه بعد با چند شاخه خشک 
و چند تکه پارچه قابل سوختن برمی گردد و آن 
قدر خمار اســت که نای باز کردن چشمانش را 
نــدارد و گویی در خواب راه مــی رود. زن اصرار 
می کند تــا او هم چند دود بگیــرد و همزمان 
می گوید: چرا شیشه خریدی تو که دوا )هروئین( 
می کشی! و مرد در حالی که سعی دارد ذره ای از 
دود داخل ریه و دهانش را هدر ندهد می گوید: 
نداشت گفت شیشه را ببر بده به یک نفر دیگه 
دوا بگیــر. البه الی صحبت های زن و مرد معلوم 
می شود یکی از مواد فروش های شناخته شده بین 
معتادان این منطقــه در حق زن جوان نامردی 
کــرده و پول ضایعاتی را که این زن به او داده تا 
در ازای آن مواد بگیرد کمتر محاسبه کرده است 
که مرد جوان برای آرام کردن زن می گوید خودم 
می روم از حلقومش می کشم بیرون و زن که انگار 
نمی خواهد خودش را ضعیف جلوه دهد می گوید: 
خودم می روم اگر نداد یک آبروریزی راه می اندازم 
تا همه او را بشناسند که از ما هم دزدی می کند.

موضوع گرمخانه ها را پیش می کشم و اینکه چرا 
آنجا نمی روند و مرد می گوید: گرمخانه نیســت 
گداخانه است و باید برویم برگه بگیریم که معلوم 
بشــود ما بی خانمانیم تا اجازه بدهند شب آنجا 
بمانیم یکی نیســت بگوید اگر ما جایی داشته 
باشیم خوشمان می آید بیاییم آنجا بخوابیم؟ همه 
فکر می کنند با چند تا گداخانه مشــکل ما حل 
می شــود . آنچه خواندید تصویر کوچکی از قاب 
بــزرگ زندگی برزخی افراد معتاد و بی خانمانی 
اســت که بارها و بارها راجــع به آن ها خوانده و 
شــنیده اید و این بار خواستیم بگوییم همچنان 
که مورچه ها پیش از زمستان النه سازی و ذخیره 
غذایی خود را به اتمام می رسانند و خود را آماده 
روزهای سخت می کنند آلونک سازی معتادان و 
بی خانمان ها در گوشــه و کنار شهر آغاز شده و 
الزم است دستگاه های متولی هر آنچه ضرورت 
دارد را انجام دهند، باشد که تعداد این آلونک ها 

کمتر و کمتر شود.

 دوری ۴۰ درصد دانش آموزان •
خراسان رضوی از »شاد«

مدیرکل  خدابنده،  ایرنا: 
پــرورش  و  آمــوزش 
گفت:  رضوی  خراســان 
برآوردهــا اســاس   بــر 
۴۰ درصــد دانش آموزان 
در استان خراسان رضوی 
به آموزش هــای مجازی 

دسترســی ندارند؛ دانش آموزانی که یا با مشکل اینترنت روبه رو 
هستند که اغلب در روســتاها و مناطق دورافتاده هستند و یا 
تمکن مالی الزم برای خرید تجهیزات آموزشی ندارند و حتی گاه 

دسترسی به تلویزیون هم ندارند.

 پرداخت وام  مشاغل خانگی•
به ۶۰ هنرمند صنایع دستی گناباد

ایسنا: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گناباد از پرداخت وام  مشاغل خانگی به ۶۰ هنرمند صنایع دستی 
این شهرستان خبر داد. علیرضا شناسایی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: پرداخت وام مشــاغل خانگی در قالب طرح حمایتی یک 
محصول یک  روستا با همکاری اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
و صندوق کارآفرینی امید به برخی هنرمندان پرداخت شــده 
اســت. وی ادامه داد: این روســتاها شــامل روستای مند مهد 
سفال، روســتای زیرجان به عنوان سبدبافی و روستای گیسور 
به عنوان  گلیم است.رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
 و گردشــگری گناباد خاطرنشــان کرد: این  وام  به مبلغ حدود 
۶ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریال به بیــش از ۶۰ هنرمند در 
رشته های سفال، گلیم و سبدبافی در سال جاری پرداخت شده 

و البته این تعداد در حال افزایش است.

 اهدای نشان درجه یک هنری •
به پیشکسوت موسیقی قوچان

اداره  سرپرســت  ایسنا: 
ارشاد اسالمی  و  فرهنگ 
از  قوچــان  شهرســتان 
اهــدای نشــان درجــه 
یــک هنری به حســین 
پیشکســوت  عزیزی پور، 
شهرستان  این  موسیقی 

خبر داد. حمید ضیایی با بیان این خبر اظهار کرد: شورای عالی 
ارزشــیابی هنرمندان کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
گواهی نامه درجه یک هنری را به خاطر سال ها تالش و کوشش 
در عرصه موســیقی نواحی و آواز محلی خراســانی به حسین 
عزیزی پور، خواننده و هنرمند پیشکســوت موســیقی مقامی 

شهرستان قوچان اعطا کرد. 
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی شهرستان قوچان 
افزود: پیش از این، اســتاد علیرضا سلیمانی علی آبادی و استاد 
علی غالم رضائی آلمه جوقی در حوزه تخصصی دوتار خراســان 
گواهی نامــه درجه یک هنری را دریافت کرده بودند و اســتاد 
حســین عزیزی پور سومین هنرمند قوچانی در رشته موسیقی 

است که نشان درجه یک هنری دریافت کرده است.

 پرداخت ۴میلیارد تسهیالت•
 مشاغل خانگی در چناران

قدس: مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چناران 
از پرداخت ۴میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی به متقاضیان 

در چناران و گلبهار خبر داد. 
طاهریــان اظهار کرد: با توجه به جلســات کارگروه اشــتغال 
شهرستان و برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایجاد مشاغل 
خانگی و خوداشــتغالی در رشته های مختلف صنایع دستی در 
شهرستان تاکنون ۶ طرح به صورت پشتیبان به میزان ۴ میلیارد 

ریال به بانک های عامل معرفی شده اند. 
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چناران افزود: 
از ایــن ۶ طرح دو  طرح آن مربــوط به گلبهار و چهار طرح آن 
مربوط به چناران اســت که متقاضیان بــه بانک رفاه معرفی و 
در مرحله پرداخت اســت. وی با بیان اینکه پرداخت این میزان 
تسهیالت ۳۰ نفر اشــتغال ایجاد کرده است، بیان کرد: بیشتر 
متقاضیان در رشته های مصنوعات چرمی، گلیم بافی و زیورآالت 

و ساخت و سازهای سنتی فعال اند.

ثبت 7هزار تردد غیرمجاز شبانه در مشهد•
اداره  رئیــس  ایســنا: 
آموزش و ترافیک پلیس 
رضوی  خراســان  راهور 
ابتدای  از  تقریبــاً  گفت: 
آغــاز محدودیت هــا هر 
شب 7هزار تردد غیرمجاز 
ثبت  دوربین ها  توســط 

شده که برای آنان پیامک هشدار ارسال شده است.
سرهنگ علیرضا رحیمی در خصوص میزان کاهش ترددهای 
شــبانه از ساعت ۲۱ الی ۴ صبح اظهار کرد: ۸۰ درصد مردم 
محدودیت های تردد خودروهای شــخصی از ســاعت ۲۱ را 
رعایت کرده اند. ۲۰ درصد باقیمانده نیز شــامل خودروهایی 
می شــود که مجوز تــردد دارنــد. در بازدیدهــای میدانی 
که داشــته ام، برخی از شــهروندان در دو شــب نخست از 

محدودیت ها اطالعی نداشتند.
وی افــزود: اعمال قانون از طریــق دوربین های ثبت تخلف به 
صورت هوشمند اجرا می شــود. همچنین در ۵۰ نقطه از شهر 
مشــهد تیم های نظارتی از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح فعالیت دارند. 
در دو شب نخســت آغاز محدودیت ها به خودروهایی که تردد 
غیرمجاز داشتند، تذکر و اخطار دادیم اما از شب سوم، ترددهای 

غیرمجاز ثبت و اعمال قانون شده است.

طلب ۴۰ میلیاردی آب و فاضالب تایباد •
از مشترکان 

ایرنا: مدیر امور آب و فاضالب تایباد گفت: این شــرکت بابت 
خدمــات آب مصرفی، ۴۰ میلیــارد و ۸۴۸ میلیــون ریال از 
مشترکان شامل مردم و دستگاه های دولتی مطالبه معوق دارد. 

محمدامین باباغیبی افزود: در حال حاضر ۲۰ درصد شبکه های 
آبرسانی این شهرستان معادل ۱۰۰ کیلومتر در حوزه روستایی 
فرسوده است و نیاز به تعویض اضطراری دارد که با پرداخت به 
موقع قبوض آب مصرفی می توان خدمات بیشتری به مشترکان 

شهری و روستایی در این شهرستان ارائه کرد.

اجرای 9 ویژه برنامه پویش در پناه •
جواداالئمه)ع( به مناسبت 99/9/9 

پویش  قالب  در  قدس: 
در پنــاه جواداالئمه)ع( 
باشــیم، 9 ویژه برنامــه 
اجتماعــی  فرهنگــی، 
بــه  خدمت رســانی  و 
مناســبت 99/9/9 اجرا 

می شود.
مسئول هیئت و کانون فرهنگی جواداالئمه)ع( گفت: مجموعه 
جواداالئمه)ع( از ابتدای شــیوع این بیماری در اسفند سال 
گذشــته فعالیت های گســترده ای را در حوزه های فرهنگی، 
اجتماعی و خدمت رسانی به نیازمندان در دستور کار قرار داده 
و مرحله جدید این رزمایش را با رمز یا رسول اهلل)ص( و تحت 
عنوان پویش در پناه جواداالئمه)ع( باشیم از هفدهم ربیع االول 

آغاز کرد و نقطه اوج آن در 99/9/9 خواهد بود.
مهــدی رجب پور افزود: در قالب این پویــش روز 99/9/9 به 
عنوان روز عــرض ارادت به حضرت جواداالئمه)ع( نام گذاری 
شده و به نام مبارک امام نهم، ویژه برنامه هایی اجرا خواهد شد.

رجب پور آزادی 9 زندانی نیازمند را یکی از این اقدام ها خواند 
و عنوان کرد: در این راســتا با هماهنگی ســازمان زندان ها، 
پرونده 9 زندانی نیازمند بررسی شده و با مشارکت خیران و 
جمع آوری مشارکت های مردمی، زمینه آزادسازی این عزیزان 

فراهم شده است.
وی به طرح »مائده های آســمانی« به عنــوان یکی دیگر از 
برنامه های این پویش اشــاره و عنوان کرد: در قالب این طرح 
هــر خانواده عالقه مند، 9 وعده غذا طبخ و به همســایگان و 
نیازمندان تقدیم خواهد کرد که تاکنون تعداد قابل توجهی 
از خانواده هــای عضو هیئت و کانون فرهنگی جواداالئمه)ع( 
همراهــی خود را با این طرح اعالم کرده اند و امیدواریم اتفاق 

خوبی در این زمینه شاهد باشیم.
رجب پور با اشاره به تأمین نیاز معیشتی 9 خانواده محروم به 
مدت 9 ماه به عنوان یکی دیگر از برنامه های این پویش، گفت: 
همچنین به این مناســبت به 99 خانواده نیازمند و آبرومند 
حاشیه شهر مشهد مقدس بسته کامل معیشتی و بهداشتی 

تقدیم خواهد شد.
مسئول هیئت و کانون فرهنگی جواداالئمه)ع( افزود: اهدای 
هدایای متبرک به کودکانی که به نام جواد، تقی، محمدجواد 
و یا محمدتقی در بازه زمانی اول تا ۱۴ آذر متولد می شــوند، 
تجلیــل از 9 خادم الجواد)ع(، تکریــم و تجلیل از جهادگران 
سالمت فعال در 9 بیمارســتان، برگزاری مسابقه مجازی با 
محوریت ســبک زندگی امام جواد)ع(، برقراری ارتباط زنده 
تصویری با حرم شــریف امامین کاظمین و ارسال محتوای 
آموزشــی از طریق پیامک و تولید 9 محصول ویژه رسانه ای 
از دیگر اقدام هــای دور جدید رزمایش فرهنگی و اجتماعی 

مواسات مجموعه جواداالئمه)ع( خواهد بود.

توزیع بیش از 1۰هزار تُن کود شیمیایی •
در نیشابور 

نیشابور- خبرنگار قدس: محمدعلی فرهمند راد، معاون 
رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور اظهار کرد: از 
ابتدای امسال از سهمیه ۱۲هزار و ۳۰۰ تن کود این شهرستان 
تاکنون حدود ۱۰هزار و ۲۵ تن انواع کود شیمیایی یارانه دار 
)۸۲درصد( برای مصرف در این شهرســتان خریداری و بین 

کشاورزان توزیع شده است .

افزایش نظارت و بازرسی کاالهای •
اساسی در خراسان رضوی

قدس: استاندار خراسان 
نظارت  گفــت:  رضوی 
و بازرســی در خصوص 
کاالهای اساسی در این 

استان افزایش می یابد.
معتمدیان اظهار کرد: در 
همین راستا مقرر شد از 
 روز شنبه ۸ آذرماه )امروز( در ۱۱ منطقه شهری مشهد ۱۳ مکان
ویژه نظارت و کنترل بازار و ۱۳ اکیپ سیار با حضور نمایندگان 
بسیج، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان 
شهرداری و قاضی کشیک سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل 
شــود و در حوزه کاالهای اساسی به ویژه آرد و نان نظارت و 

بازرسی انجام شود.

پروژه مسیر دسترسی جلوخان آرامگاه •
فردوسی به کهن دژ آماده بهره برداری 

قدس: خلیل اهلل کاظمی، معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری مشــهد بیان کرد: فعالیت عمرانی پروژه اتصال 
جلوخان فردوسی به کهن دژ به اتمام رسیده و هم اکنون این 

پروژه آماده بهره برداری است.
وی گفت: پروژه مسیر اتصال جلوخان فردوسی به کهن دژ در 
تیرماه امسال با برنامه زمان بندی ۱۴9 روزه شروع به کار کرد. 
فاز یک این مســیر 9۲۰متر طول دارد که با اعتبار ۶میلیارد 
تومان انجام شد که به دلیل تاریخی بودن این مکان، عملیات 
عمرانی آن به صورت دستی و بدون وسایل سنگین انجام شد.

 فعالیت بهزیستی صالح آباد •
در نقطه صفر مرزی 

ابوالحسن  صالح آباد- 
صاحبی: از خانواده های 
بهزیستی  پوشــش  زیر 
در دورتریــن و صعــب 
روســتاهای  العبورترین 
نقطه صفر مرزی از جمله 
کنده سوخته، پده موسی 
خان و اســتای شهرســتان صالح آباد بازدید شد. رئیس اداره 
بهزیستی شهرستان صالح آباد با بیان این مطلب گفت: در این 
بازدید ضمن بررسی مشکالت معلوالن مددجوی روستاهای 
مذکور، به خانواده های آنان یک سبد غذایی و ماسک بهداشتی 

به مناسبت هفته بسیج اهدا شد. 
زری صادقی ضمن قدردانی از همراهی مجمع خیران سالمت 
و کارکنان بهزیستی افزود: برای نخستین بار با پیگیری های 
فراوان و همکاری و مســاعدت خیران و نیکوکاران تهرانی و 
هماهنگی با بیمارســتان زنجیره امید تهران یکی از معلوالن 
دورترین روستای صالح آباد برای عمل جراحی به تهران اعزام 

و عمل مددجو توسط پزشکان نیکوکار رایگان انجام شد. 

گرمخانه نیست گداخانه 
است و باید برویم برگه 
بگیریم که معلوم بشود 

ما بی خانمانیم تا اجازه 
بدهند شب آنجا بمانیم 

یکی نیست بگوید اگر 
ما جایی داشته باشیم 

خوشمان می آید بیاییم 
آنجا بخوابیم؟ همه 

فکر می کنند با چند تا 
گداخانه مشکل ما حل 

می شود 

بــرشبــرش

خبرخبرخبرخبر
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استان مااستان ما
شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  

 ارتباط پیام رسان سروش: ۰9۰3۸3۴3۸۰1 
فضای مجازی: 

سرور  هادیان: یکی از وقف هایی که از گذشته های دور وجود 
داشــته، وقف عزاداری و روضه خوانی است. بسیاری از واقفان 
معتقدند، در گذشته ها به علت آنکه برگزاری مراسم و مجالس 
عزاداری امام حسین)ع( و ائمه اطهار)ع( ممنوع بود، بسیاری از 

واقفان، وقفشان به این سمت و سو رفته است.
موقوفه »حاج قربان قســمتی« در قوچــان یکی از وقف های 
عزاداری دهه محرم اســت؛ برگزاری مجالس عزاداری در یک 
دهه محرم که تاسوعا و عاشــورا در اولویت های برگزاری قرار 

دارد.
به ســراغ متولی این موقوفه که مــی روم؛ درمی یابم به دلیل 
کهولت سن امکان گفت وگو مهیا نیست بنابراین پسرش متولی 
موقوفه »مرتضی قســمتی«، متولد ۱۳۵۰ در تهران و ساکن 
مشــهد به عنوان وکیل پدرش امور وقف جد پدری را برعهده 
دارد. او درباره این موقوفه می گوید: این موقوفه متعلق به جد 
پدر پدربزرگ من است و شامل هفت دربند مغازه تجاری در 
قوچان اســت و یک باب منزل در قوچــان که برای برگزاری 
مراسم های عزاداری از آن استفاده می شود. او می افزاید: درآمد 
حاصل از اجاره های این مغازه ها، صرف عزاداری ۱۰ روز محرم 

و همچنین برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا می شود. 
وی توضیح می دهد: در ســال ۶۰، منزل پدریمان در قوچان 
که حدود ۳۰۰ متر اســت بازسازی شــد تا مراسم ها در آنجا 
برگزار شــود و نیت واقف از گذشته های دور تاکنون هر ساله 
انجام می شــود. او با اشاره به این نکته که در گذشته های دور 

که امکانات رفاهی کم بود به طور قطع انجام این وقف چندان 
راحت نبوده اســت، اظهار می دارد: در آن دوران امکانات طبخ 
غذا مانند امروز نبوده و آشپزی برای ۱۰ روز و عاشورا و تاسوعا 
برای جمعیت عزادار کار ســاده ای نبوده است. اما با توجه به 
عشق و عالقه و اعتقادات قلبی و مذهبی این کار انجام می شده 

است. 
وی دربــاره آثار و برکات وقف در زندگی افراد بیان می دارد: به 
اعتقاد من جد پدربزرگم با این کار یک درس خوب برای همه 
فامیل به یادگار گذاشــت، او با این وقف اگر چه خودش دیگر 
نیست اما همیشه نامش را زنده نگاه داشت. از طرفی این وقف 
موجب شده است همه فامیل در این روزها در قوچان دور هم 

جمع شویم و صله رحم ایجاد شود و همچنین هر کسی در هر 
جایگاه اجتماعی و شغلی بدون هیچ تفاوتی در کنار هم برای 

برگزاری مراسم عزاداری تالش کنیم. 
مجتبی قســمتی تصریح می کند: از زمان وقف تاکنون همان 
طور که جد پدربزرگمان خواســته اســت، مراسم و مجلس 
عزاداری حســینی و پذیرایی با غذا انجام  می شود اما امسال 
به دلیل کرونا و عدم امکان دور هم جمع شدن برای برگزاری 
مجالس عزاداری، بحث نیت وقف را با تهیه غذا در این روزها و 
در ظروف یکبار مصرف و توزیع در مناطق محروم و کم بضاعت 
حاشیه شهر قوچان و یکی از روستا هایی که اولویت برای توزیع 
غذا داشت انجام دادیم. وی با اشاره به این نکته که هنگام توزیع 
غذا در این مناطق بسیار احساس خوبی داشتیم و همه معتقد 
بودیم که امســال این وقف به خوبی اجرا شد تأکید می کند: 
همه ما طی ســال احســاس خوبی برای برگزاری نیت واقف 
داریــم و حال و هوای معنــوی خوبی را تجربه و از برکت این 
وقف حس و حال خوب و اتفاق های خوب زیادی را در زندگی 

حس می کنیم . 
وی در ادامه درباره ضرورت وقف به روز خاطرنشــان می سازد: 
بــه اعتقاد من در هر زمانی بنا به شــرایط و موقعیت جامعه، 
وقف باید به همان ســمت برود. برای مثال در شــرایط فعلی 
باید وقف ها به سمت کمک به محرومان، آموزش، بهداشت  و 
مدرسه سازی برود تا مشکالت بسیاری از افراد را بتوان مرتفع 

کرد.

ایرنا: سعید اکبریان، شهردار تربت حیدریه با بیان اینکه معضل 
ساخت و ســازهای غیرمجاز و حاشیه نشینی در تمام کشور از 
جمله در تربت حیدریه به یک مشکل اساسی در مدیریت شهری 
تبدیل شده است، گفت: افزایش بی رویه و افسارگسیخته قیمت 
زمین و مســکن، ضوابط دست و پا گیر اداری، قوانین متناقض، 
نبود متولی مشخص، نداشــتن تعیین حد و مرز خدماتی بین 
شهرداری ها و فرمانداری ها، دالل بازی و واسطه گری سودجویان 
زمین و مسکن دست به دســت هم داده اند تا شاهد شهرهایی 

بدقواره و ناایمن باشیم.
وی ادامه داد: اکنون نه تنها شهرداری تربت حیدریه بلکه بیشتر 
شــهرداری های کشور با شدت و ضعف درگیر ساخت و سازهای 
غیرمجاز هستند و مدیریت شهری در پی آن است تا با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور عالوه بر درک شرایط شهروندانی که نیاز 
مبرم به مسکن دارند بتواند نسبت به اجرای سیاست های اصولی 
شهرسازی، کسب درآمد و ایجاد سرانه های خدماتی در محالت 

نیز اقدام کند.

شــهردار تربــت حیدریه آســیب های فرهنگــی، اجتماعی، 
اقتصــادی و امنیتــی را از جمله پیامدهای منفی ســاخت و 
سازهای غیرمجاز و افزایش حاشیه نشینی عنوان کرد و گفت: 
نبایــد توقع ایجاد انقالب در شــهر را داشــت و به طور حتم 
رفع مشــکالت انباشته شــده نیاز به زمان و همراهی مردم و 
همدلی مسئوالن دارد و نخستین کسانی که از ایجاد این گونه 
محدوده های شهری غیراصولی متضرر می شوند، خود مردم و 

ساکنان آن مناطق هستند. 

»وقف« باید به سمت برآوردن نیازهای جامعه برود

افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در تربت حیدریه

زگارش وقفزگارش وقف

خبرخبر
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جهاد کشاورزی اعالم کرد

پرورش شترمرغ پرسودترین فعالیت •
بخش کشاورزی و دامی 

قدس: رئیس اداره بهبود 
جهاد  دامــی   تولیدات 
شهرستان  کشــاورزی 
پرورش  گفت:  مشــهد 
حاضر  حال  در  شترمرغ 
فعالیــت  پرســودترین 
بخش کشاورزی و دامی 

در کشور به شمار می رود و پرورش شترمرغ به عنوان یکی 
از طرح های درآمدزا می تواند از طرح های موفق برای ایجاد 

اشتغال زایی در روستاها معرفی شود.
رئیس اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان 
مشــهد افزود: شهرستان مشــهد به دلیل شرایط اقلیمی 
مناسب و تنوع آب و هوایی، استعداد و توان بسیار باالیی در 

تولید و پرورش  شترمرغ دارد.
حجت ایمانی مقدم  افزود: این صنعت غیربومی با سوددهی 
فراوان می تواند ضمن جلوگیری از خروج ارز، توان صادراتی 
را با توجه به سیاســت اقتصاد بدون نفت، افزایش دهد و با 
مطالعه، کار عملی و کارشناســی می توان این صنعت را به 

عنوان الگویی مناسب در شهرستان مطرح کرد.
ایمانی مقــدم در مورد پاییــن بودن هزینه هــای پرورش 
شــترمرغ افزود:  تولید و پرورش شــترمرغ در شهرستان 
مشــهد صنعت نوپایی اســت که در روستاهای مجاور این 
منطقــه در حال افزایش اســت و این در حالی اســت که  
در راســتای اقتصادمقاومتی، ترویج این صنعت می تواند به 

افزایش درآمدزایی و اشتغال کمک بسزایی کند.
وی با بیان اینکه پرورش شــترمرغ با کم ترین هزینه قابل 
انجام اســت، افزود: مراکز نگهداری شترمرغ برخالف دیگر 
مراکز تولیــد دام و طیور نیازمند مصــرف انرژی از جمله 
گازوئیل و برق برای سیســتم های گرمایشی و سرمایشی 
 نیست زیرا شــترمرغ از گونه های بســیار مقاوم با شرایط

بد آب وهوایی است.
وی با اشــاره به مقاومت باالی شــترمرغ در برابر امراض و 
بیماری ها افزود: شــترمرغ در میان دیگر طیور بیشــترین 
مقاومت را در برابر بیماری و شرایط محیطی دارد، به همین 
دلیل پرورش این پرنده می تواند هم به صورت سنتی و هم 

به شکل صنعتی در محیط روستا فعالیت کنند .
وی تصریــح کرد: پرورش شــترمرغ، تولید گوشــت آن و 
اســتفاده از این پرنده در صنایع جانبی اشتغال زایی خوب 
و مناســبی را به همراه دارد، به طوری که بسیاری از مردم 
شهرستان می توانند این پرنده را در روستاها به روش سنتی 
پرورش دهند؛ چرا که هزینه هــای نگهداری و پرورش آن 
پایین اســت و منفعت زیادی برای مردم روستانشــین به 

همراه دارد.
رئیس بهبود تولیدات دامی شهرستان مشهد گفت: شترمرغ 
تولیــدات مختلفی دارد که از جملــه آن می توان به تولید 

گوشت، تخم  شترمرغ، چربی، پوست و پر اشاره کرد.
حجت ایمانی مقدم گفت: آب و هوای خشک و نیمه خشک 
مشهد دوره پرواربندی کوتاه این حیوان را از منظر اقتصادی 

برای پرورش تولید  گوشت به صرفه می کند .
وی گفــت: ۹ واحــد دارای پروانه بهره بــرداری با ظرفیت  
4هزارو۹30قطعه مشغول فعالیت هستند. شترمرغ در فصل 
بهار تخم گذاری می کند و تقریباً در سال بین 30 تا ۶0 عدد 
تخم   می گذارد که وزن هر تخم تقریباً 1/5 کیلوگرم است.

فضای مورد نیاز برای پرورش شــترمرغ زیاد اســت، چون 
حیوان مســافتی در روز باید بدود و به طور متوســط برای 
گله سه تایی شترمرغ افزون بر  یک هزارو500 مترمربع فضا 

نیاز است.
ایــن پرنده کم می خــورد و کم می نوشــد و دوره پرورش 
شترمرغ تقریباً ۸ تا 11 ماه طول می کشد که متوسط وزن 

به 100 تا 110کیلوگرم می رسد . 
این پرنده با ضریب تبدیل 3*۲ با جیره اســتاندارد حدود 

300 کیلوگرم خوراک مصرف می کند.
متقاضیان برای شــروع کار می توانند با مراجعه به سازمان 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مجوزهای الزم را اخذ 
کنند و پس از گرفتن پروانه برای اخذ تســهیالت بانکی به 

جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.
میزان گوشت الشه 35درصد  واقالم خوراکی ذرت دانه ای، 
یونجه خشک، کنجاله ســویا، پودر استخوان، پودر ماهی، 

منوکلسیم فسفات، نمک، آب است .
از جمله اقداماتی که برای حمایت از صنعت پرورش شترمرغ 
در شهرستان مشهد انجام شده، می توان به تشکیل تعاونی 
سایر ماکیان با هدف حمایت و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به 
پرورش دهندگان شترمرغ، پیگیری و تأمین تسهیالت برای 
نیازهای ماهانه و ساالنه و تأمین منابع مالی جهت احداث  

واحد جدید پرورش شترمرغ اشاره کرد.

رئیس پلیس  راهورانتظامی تربت جام خبر داد
اعمال قانون کرونایی ۹۲۶ خودرو •

متخلف 
قدس: رئیس پلیس راهور 
گفت:  تربت جام  انتظامی 
از اول آذرمــاه تاکنون به 
5۲۷ خــودرو تذکر داده 
شده اســت و 3۶۶خودرو 
قانون  اعمــال  متخلــف 

شده اند.
 ســرهنگ پرهیزگارنامقی گفت: از ابتــدای اجرای طرح 
محدودیت هــای ترافیکی کرونایی از اول آذر ماه تاکنون به 
5۲۷ خودرو تذکر داده شــده است و  3۶۶ خودرو متخلف 

اعمال قانون شده اند.
وی افزود: هدف از اجرای کلیه محدودیت های تردد به ویژه 
در شهر های قرمز، سالمت شهروندان و قطع زنجیره انتقال 

ویروس کروناست.
رئیس پلیس راهور انتظامی تربت جام ادامه داد: متأســفانه 
تعداد اندکی از شهروندان در مقایسه با جمعیت به قوانین و 

مقررات توجه نمی کنند و تردد غیرضروری داشته اند.
پرهیزگارنامقی بیــان کرد: تردد خودرو های شــخصی از 
ســاعت ۲1 شب الی  4 بامداد در سطح معابر ممنوع است 
و سیســتم های نظارتی، دوربین های ســطح شهر و کلیه 

گشت ها، پالک خودرو را ثبت و اعمال قانون می کنند.
وی تصریح کرد: این جریمه به صورت دوبرگی اســت و به 
راننده تحویل داده نمی شــود و به ســوابق تخلفات خودرو 

اضافه می شود.

تیر سودجویان به سنگ خورد
کشف 10تن شکر قاچاق در اسفراین•

خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف 10 تن 
شکر قاچاق و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

سرهنگ مجید یگانه پور در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: 
در پــی اعالم خبری مبنی بر تخلیه بار قاچاق در یک انبار در 
ســطح شهرســتان، بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار 

مأموران پلیس آگاهی شهرستان اسفراین قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی به 
محل مورد نظر اعزام شــدند، افزود: در بازرسی از این انبار یک 
دســتگاه کامیون که در حال تخلیه بار شکر قاچاق بود توقیف 

و 10 تن شکر قاچاق نیز کشف و در نهایت انبار پلمب شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین با بیان اینکه ارزش این مقدار 
شــکر قاچاق۸00 میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان 
کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

با تالش پلیس آگاهی خراسان جنوبی رقم خورد
پایان فرار عامالن 17 فقره سرقت طال•

باشــگاه خبرنگاران: 
جانشــین پلیس آگاهی 
از  خراســان جنوبی 
دســتگیری دو ســارق 
حرفه ای و کشف 1۷فقره 
خبر  بیرجند  در  سرقت 
بازدیدی،  داد.ســرهنگ 
جانشین پلیس آگاهی خراســان جنوبی گفت: به دنبال وقوع 
چندین فقره سرقت طال و جواهرات از منازل و اماکن خصوصی 
و ایجاد نارضایتی بین مردم ، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وی افزود: مأموران با انجام 
تحقیقات میدانی یک سارق حرفه ای را هنگام ارتکاب جرم در 
یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند که متهم دستگیر شده 
با توجه به اینکه غیر بومی بود، در بازجویی ها به همدستی خود 
اعتراف کرد.ســرهنگ بازدیدی عنوان کرد: مأموران با اشراف 
اطالعاتی و تخصصی موفق شــدند مخفیگاه ســارق دیگر را 

شناسایی و او را دستگیر کنند.

در تربت جام صورت گرفت
 معدوم سازی1۲0کیلوگرم •

مرغ غیرقابل مصرف 
صاحبی: معاون بهداشــت دانشــکده علوم پزشکی تربت جام 
گفت:طی بازدید کارشناسان بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
تربت جام از یک واحد مرغ فروشی این شهرستان، 1۲0 کیلوگرم 
گوشــت مرغ تاریخ مصرف گذشته وغیر قابل مصرف کشف و 
ضبط  شــد. محمد رحیمیان افزود: واحد مرغ فروشی توسط 
کارشناســان بهداشت محیط گروه ســالمت محیط وکار این 
معاونت با همکاری نیروی انتظامی پلمب و با دستور دادستان این 
شهرستان، محموله معدوم سازی شد.وی تصریح کرد: شهروندان 
در صورت مشــاهده هــر گونه تخلفات بهداشــتی می توانند 
گزارش های خود را از طریق سامانه 1۹0با ما در میان بگذارند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد
رمزگشایی پلیس از 140 فقره سرقت•

جانشــین  قرمز:  خط 
مــي  نتظا ه ا ند ما فر
خراسان رضوی ازعملیات 
دستگیری  برای  ضربتی 
دو گرداننــده یک باند و 
رمزگشایی از 140 فقره 
سرقت های سریالی شبانه 
در شهرهای مختلف خراســان رضوی خبر داد. سردار ابراهیم 
قربان زاده بیان کرد: در پی گزارش ســرقت های سریالی سیم 
و کابل برق درشهرستان نیشابور، دستورات الزم برای پیگیری 
ســریع پرونده صادر شــد.وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی 
نیشــابور درعملیات مشترک با تیم تجسس کالنتری 13 این 
شهرستان، در اجرای این طرح با کنترل و مراقبت های پوششی، 
یک دستگاه خودرو سرقتی پراید را ردزنی و تحت نظر قرار دادند 
که مشــخص شد راننده و دو سرنشــین این خودرو از عامالن 
اصلی سرقت های سریالی هســتند. جانشین فرمانده انتظامي 
خراسان رضوی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی برای دستگیری 
متهمان وارد عمل شدند، اما عامالن سرقت با سرعت زیاد قصد 
فرار داشــتند که عملیات تعقیب و گریز آغاز شــد و مأموران 
انتظامی پس از مسافتی، خودرو سرقتی را با تیراندازی هوایی 
متوقف کردند.وی خاطرنشان کرد: در این عملیات یکی از سارقان  
دســتگیر و در بازرســی از خودرو آن ها حدود 500 متر کابل 
برق کشــف شد، اما دو همدست متهم  در تاریکی هوا متواری 
شدند.سردار قربان زاده گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی نیشابور 
در تحقیقات فنی و پلیسی دریافتند سرکرده سابقه دار این باند 
در ســطح استان سرقت های ســریالی را مرتکب شده و تحت 
تعقیب پلیس آگاهی شهرســتان های مختلف خراسان رضوی 
اســت که با اقدام های اطالعاتی مخفیگاه او در حوالی مشهد 
شناسایی شــد.  وی افزود: پلیس نیشــابور با نیابت قضایی و 
در اقدامــی غافلگیرانه، متهم اصلــی پرونده را درمخفیگاهش 
دستگیر کرد.متهم در تحقیقات اولیه به 140 فقره سرقت سیم 
و کابل برق و همچنین دســتبرد به مغازه ها در شهرستان های 
نیشــابور، زبرخــان، کاشــمر و تربت حیدریه اعتــراف کرد.

قتل مرد 40ساله در بامداد•
صاحبی:  ابوالحسن 
رئیس اورژانس شهرستان 
 تربت جام گفت: یک مرد

40 ساله در تربت جام بر 
اثر ضربات چاقو به قتل 

رسید.
علی لطفــی افزود :طی 
تماس ساعت 1:0۸ بامداد پنجم آذرماه با اورژانس مبنی بر نزاع 
و چاقوکشــی در منزلی، بالفاصله آمبوالنس اورژانس به محل 
حادثه واقع در یکی از خیابان های تربت جام اعزام شد.وی افزود: 
کارشناســان اورژانس لحظاتی بعد بر بالین مددجو که مردی 
40ساله فاقد هر گونه عالئم حیاتی بود، حاضر شدند. وی ادامه 
داد: بالفاصله عملیات احیا انجام شد، اما این اقدام هم به علت 

خون ریزی شدید ناموفق بود.
وی با اظهار تأسف از این حادثه هولناک  گفت:علت نزاع و قتل 

توسط کارشناسان انتظامی در حال بررسی است.

عقیل رحمانی: پس از آنکه تحقیقات رسانه ای 
نشان داد مدیرکل ســابق و عزل شده تعزیرات 
حکومتی خراســان رضوی به هیچ عنوان قصد 
ندارد خانه ســازمانی در تصرفش را خالی کند، 
نفوذ به تاریکخانه این موضوع از ماجرای غم انگیز 
دیگری پرده برداشت و آن هم این بود که بیش از 
40 واحد مسکونی در تصرف دیگر مدیران ارشد 
اســتانی و شهرستانی قرار دارند که آن ها هم به 

هیچ عنوان قصد تخلیه آپارتمان ها را ندارند.
1۹ آبان ماه گذشــته بود که پی بردیم مدیرکل 
سابق تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پس از 
بازداشت و عزل شدن از سمتش، خانه ای که در 
اختیارش بود و در بهترین نقطه شهر مشهد)بولوار 
سجاد( قرار داشت را با وجود ضوابط قانونی تخلیه 
نمی کند و حتی شنیده می شد برخی مسئوالن 
پرنفوذ فرااســتانی هــم از وی حمایت کرده و 
کار دارد به ســمتی می رود کــه او خانه ویالیی 
چندصدمتری را با استفاده از برخی بند و تبصره ها 

خریداری کند!
با توجه به اینکــه متولی واگــذاری واحدهای 
مســکونی به مســئوالن اســتانی، اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان بود، موضــوع را پس از 
هماهنگی های صورت گرفته از معاون مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
پیگیری که رضا ناصری در این زمینه گفت: وی 
از ســال ۹۲ در خانه سازمانی مدنظر ساکن و تا 
ســال ۹۷  هم طبق قانون، مجاز به سکونت در 
آن مکان بود؛ چرا که هر فرد می تواند فقط پنج 
سال در خانه سازمانی سکونت داشته باشد.وی 
عنوان کرد: نخستین اخطار تخلیه واحد مذکور 
را در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری)حدود 
۶ ماه پیش( برای این فرد ارســال کردیم.  پس 
از آن دومین نامه اخطــار تخلیه هم ۲۲ مرداد 
ماه گذشــته صادر و ارسال شد. معاون مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
بیان کرد: بازهم در تاریخ یکم مهرماه سال جاری 
و پیرو نامه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، 
نامه ای دیگر به مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی زدیم و در آن اشاره شد که طبق 
دستور مقام قضایی هرچه سریع تر واحد سازمانی 
را تخلیه کنید. در آن نامه هم اعالم شــد که اگر 
محل تخلیه نشــود، به صورت یکطرفه مراحل 

تخلیه صورت خواهد گرفت.

 15 سال خانه سازمانی س
زیر پای یک مسئول!

ایــن موضوع حاشــیه دار را که چــرا یک مدیر 
برکنار شده خانه سازمانی را تخلیه نمی کند و به 
حق الناس اعتنایی ندارد را منتشر و قرار می شود 
ماجرا از زاویه دیگری بررســی شود تا بفهمیم 
خانه های سازمانی مشهد در اختیار چه افرادی 
قرار دارد و آیا موارد مشــابه دیگری هم مشاهده 
خواهد شد، این گونه می شود که تحقیق میدانی 

در دستور کار تیم رسانه ای قرار می گیرد.

در ایــن مرحله به ســراغ مجتمــع آپارتمانی 
می رویــم که در بولوار فرامرزعباســی قرار دارد. 
حدود یک هفته کارمــان رصد ماجرا بود که به 
نتایج غیرقابل تصوری دســت پیدا کردیم؛ چرا 
که  پرس وجوها حاکی از آن بود در 4۸ دستگاه 
آپارتمانی که در محــل وجود دارد و متراژ آن ها 
باالی 100متر اســت، مسئوالنی مانند فرماندار 
یکی از شهرســتان های خراسان رضوی، مدیران 
استانداری، کارمندان دادگستری خراسان رضوی 

و... ساکن هستند.
تــا اینجای کار هیــچ ایرادی 
وجود ندارد، اما وقتی بیشــتر 
روی ماجرا دقیق می شــویم 
پی می بریم که برخی از همین 
مسئوالنی که آمده اند به مردم 
خدمت کننــد، خود به قانون 
هیچ توجهــی ندارند؛ چرا که 
در میان آن ها هستند افرادی 
که از سال ۸4 یعنی 15 سال، 
خانه سازمانی را تحویل گرفته 
و عالقه ای به پــس دادن آن 
ندارند.وقتــی این عدد را کنار 
قانون ســکونت در خانه های 
ســازمانی قرار می دهیم، پی 
می بریم که یکــی از این افراد 
که در یکی از شهرستان های 
خراسان رضوی فرماندار است، 
به جز پنج سال اول ماجرا که 

حق قانونی او بوده، 10 سال است که بیت المال را 
تبدیل به مال البیت کرده است.

این فرد تنها مسئولی نیست که به قانون بی اعتنا 
بود، بلکه در میان ســاکنان آپارتمان ها هستند 
مسئوالنی که بین 3 تا 10 سال اضافه بر سازمان 
در محل ســکونت دارند. از سوی دیگر برخی از 
این مسئوالن دارای خانه شخصی بوده و باز هم 
عالقه ای ندارند واحد مسکونی را تخلیه کنند تا 

فردی که حقش است در آن ساکن شود.
وقتی این موضوع ها را کنار هم قرار می دهیم، باید 
حق را به مدیرکل  برکنار شده تعزیرات حکومتی 

خراسان رضوی داد زیرا وقتی فرماندار یک شهر، 
مسئوالن ارشد دستگاه های اجرایی و... هر کدام 
یکی از این واحدها را به گروگان گرفته اند، او هم 

نمی تواند از آنجا دل بکند!
اینکه چرا مســئوالن اداره کل راه وشهرسازی در 
این سالیان سال قانون را در مورد این مسئوالن 

ذی نفوذ اجرا نکرده اند هم جای تأمل دارد.

 اداره راه و شهرسازی س
چرا تا امروز کاری نکرده است؟

وقتی کار به اینجا می رسد و 
عالمت ســؤال های متعددی 
در ذهن رسانه ایجاد می شود، 
ابتدا به ســراغ مدیرکل راه و 
خراســان رضوی  شهرسازی 
می رویــم. »ابــک« به هیچ 
عنوان بــه تماس های گرفته 
شده و پیام های ارسالی پاسخ 
نمی دهد و کار تا حدودی گره 
می خورد؛ چرا که احســاس 
می شــود این مقام مســئول 
شفاف ســازی  برای  عالقه ای 
در مورد این مسئله بااهمیت 
ندارد.ایــن رونــد ادامه پیدا 
می کنــد تا اینکــه وی را در 
حاشــیه یک نشست استانی 
مشــاهده می کنیم و پس از 
اتمام جلسه از او می خواهیم 
در این زمینه توضیح دهد و بگوید چه تعداد مدیر 
استانی و نیروهای دولتی در خانه های سازمانی که 
از سوی آن ها تحویل شده حضور دارند و با وجود 
پایان یافتن مدت زمان سکونت قانونی، واحدها را 
تحویل نمی دهند.وی از پاسخ شفاف در این زمینه 
طفره مــی رود و در نهایت می گوید هر کس که 
خالف قانون در محل حضور دارد، باید واحدهای 
مسکونی را تخلیه کند. باز هم او را رها نمی کنیم و 
می خواهیم پاسخی شفاف به رسانه بدهد و دقیق 
بگوید تعداد این مســئوالن چقدر است و کار به 
اینجا که می رسد او از ما می خواهد این موضوع 

را از معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی پیگیری کنیم.

در ادامه به ســراغ این مدیر می رویم، اما آنچه از 
ظاهر کار پیداست، بازهم خروجی دقیقی دست 
ما را نمی گیرد. کمی بعد به دفتر »ابک« مدیرکل 
راه و شهرسازی  خراسان رضوی رفته و همراه با او 
به دفتر معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استانی می رویم.باز هم از مدیرکل راه 
و شهرسازی  می خواهیم که اعالم کند چند مدیر 
در خانه های سازمانی فرامرزعباسی ساکن هستند 
که بایــد واحدها را تخلیه کنند، اما او این کار را 
نمی  کند و باز هم پاسخ دقیقی به ما نمی دهد و 
عنوان می کند هر کس که خالف قانون در محل 

حضور دارد، باید خانه را تخلیه کند.
کار را مصداقی تر جلو می بریم و مطرح می کنیم، 
آیا فرماندار شــهر ... باید محل را تخلیه کند که 
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی موضوع 
را تأیید و عنوان می کند: اقدام های قانونی در این 

زمینه در دستور کار قرار دارد.
در مورد مدت زمان حضور مســئول بعدی که 
در یک نهاد دیگر فعال است هم سؤال می کنیم 
که مشــخص می شــود او هم باید تا امروز خانه 
ســازمانی را تخلیه می کرده، ولی این گونه نشده 
اســت.»ابک« در ادامه می گوید: هر کسی که در 
ایــن خانه ها حضور دارد و باید برود، طی نامه ای 
به دادستانی اعالم خواهند شد، کما اینکه تا امروز 

هم این کار صورت گرفته است.
در حالی که مدیرکل راه و شهرسازی استان اعالم 
می کند آمار دقیقی از تعداد خانه های مسکونی 
تحویل داده شده توسط راه وشهرسازی به مدیران 
اســتانی ندارد، از معاون مســکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان می خواهــد 

پاسخگوی ما باشد.

اسامی غاصبان به دادستانی اعالم شدهس
ناصری در این زمینه پاسخ داد: موضوع در دست 
پیگیــری قرار دارد و اقداماتــی در این زمینه از 
ســوی این معاونت انجام شده است. همچنین 
واحد حقوقی اداره کل، طی نامه ای به دادستانی 
افرادی را که باید خانه های سازمانی را تخلیه کنند 
را معرفی کرده اســت.این افراد شامل نیروهای 
استانداری و دیگر دستگاه های اجرایی هستند. 
این اقدام هم برای آن بود که حکم تخلیه واحدها 
گرفته شود. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه 
و شهرسازی استان بیان کرد: این افراد هم کسانی 
هستند که سنوات حضورشان در واحدهای محل 

سکونت به پایان رسیده است. 
پیگیری ایــن موضوع از ســوی روزنامه قدس 
همچنان تا زمانی که این افراد  واحدها را تخلیه 
کنند، ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه 
به اینکه این بی توجهی به قانون و حضور آن ها در 
واحدهای مســکونی از نظر شرعی دارای اشکال 
است، در صورت نیاز تک به تک مسئوالن مذکور 

و سمت های آن ها نیز رسانه ای خواهد شد.

گزارش قدس از فهرستی که مخفی مانده است

40 مدیر استانی خانه های سازمانی را پس نمی دهند

معاون مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی 
استان: موضوع در دست 

پیگیری قرار دارد و 
اقداماتی در این زمینه از 

سوی این معاونت انجام 
شده است. همچنین 

واحد حقوقی اداره کل، 
طی نامه ای به دادستانی 
افرادی که باید خانه های 

سازمانی را تخلیه کنند 
معرفی کرده است

بــرشبــرش
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 عقیل رحمانی: معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 5
مشــهد گفت: دادســتانی موضوع خودکشــی یــک دختر 
آسیب دیده را به جد پیگیری و مسئوالن بهزیستی باید در این 

زمینه پاسخگو باشند.
نیره عابدین زاده تصریح کرد: خبر خودکشی این دختر جوان 
را صبح روز قبل به دادستانی منعکس و موضوع از همان زمان 
با صدور دستور قضایی به صورت ویژه ای در دست بررسی قرار 

گرفت.
وی افــزود: دختر مذکور به لحاظ آنکه بدسرپرســت بوده در 
مرکز تحت نظارت بهزیستی مشهد و از اردیبهشت سال جاری 
پذیرش می شــود و پس از آن هــم در همان محل نگهداری 

می شده است.
معاون دادستان مرکز استان خراســان رضوی گفت: در حال 
حاضر این موضوع در دســت بررســی اســت که آیا دختر 
آسیب دیده که دست به خودکشی زده پیش از این واقعه اعالم 
به تهدید، بدخلقی و یا درگیری با مســئوالن مرکز داشته یا 

این گونه نبوده است. 
نیره عابدین زاده تصریح کرد: باید جوانب کار بررســی شود تا 

مشخص شود رفتاری بوده که موجب شده باشد این فرد دست 
به خودکشی بزند. حتی اینکه آیا عدم نظارت مسئوالن مرکز 

موجب این اتفاق بوده یا خیر هم، در دست بررسی قرار دارد.
وی افزود: طبق بررسی های قضایی معلوم شد فقط یک مربی 
در آن شــب برای مراقبت از  ۲5دختر در معرض آســیب در 
محل حضور داشــته اســت. آیا یک نفر برای این تعداد فرد 
آســیب دیده در خطر کافی است. اصالً کفایت نمی کند و باید 

چند مربی دیگر هم در محل حضور می داشتند.
معاون دادســتان گفت: ماجرا به دقت در حال بررسی است و 
مسئوالن بهزیستی باید پاسخ بدهند اگر اعالم خطری از سوی 
این فرد شده چرا به مقامات قضایی منعکس نشده تا تدبیری 
برای ماجرا شود. از سوی دیگر چرا نظارت کافی در محل نبود 
تا در زمانی که فرد مذکور در محل دست به خودکشی زد، به 

 موقع اقدامی برای آن صورت نگیرد.
مســئوالن بهزیســتی خراســان رضوی، از صدر تا ذیل باید 
پاسخگوی این اتفاق باشــند و دادستانی در این زمینه کوتاه 
نخواهد آمد. باید درصد تقصیر متولیان امر در ماجرا مشخص 

شود.
ماجرا هم به دادستان مشهد منتقل و مدیرکل بهزیستی استان، 
معاون مربوط،رئیس بهزیستی مشهد و دیگر افراد هر چند در 
محل حضور نداشتند، باید پاسخگو باشند. باید عدم تقصیر آن ها 

برای دستگاه قضایی مشخص شود.
عابدیــن زاده ادامه داد: اگر فضا کم دارنــد بروند فکری برای 
موضوع بکنند تا ۲5 نفــر را در داخل یک خانه قرار ندهند و 

این اتفاق رخ دهد.

معاون دادستان  مشهد از احضار مسئوالن بهزیستی خبر داد

ورود دستگاه قضا به پرونده خودکشی در خانه سالمت

زگارشزگارش
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 مزین شدن خیابان های اهواز •
به نام بانوان شهید دفاع مقدس 

خوزستان: نماینده ویژه 
شهردار اهواز در پیگیری 
امور بانــوان، از نام گذاری 
خیابان های اهــواز به نام 
دفاع مقدس  شهیده های 

خبر داد.
نیره شهریسوند اظهار کرد: 

نام گذاری تعدادی از خیابان های کالنشهر اهواز به نام شهیده های 
دفاع مقدس در نظر گرفته شده و در این زمینه برخی مکاتبات 

الزم انجام شده است.
وی گفــت: مقرر شــده در این زمینه الگوســازی بــرای دیگر 
شهرداری های استان صورت گیرد تا با هدف معرفی ایثارگری و 

ثبت یاد و خاطره آنان یادشان همواره جاودانه بماند.

 خادمیاران رضوی یزد •
تجهیزات پزشکی اهدا کردند

یــزد: مســئول کانون 
خدمــت رضوی شــهید 
محلــه  صدوقــی)ره( 
در  گفت:  یــزد  نعیم آباد 
۲۴ساعت گذشته از سوی 
خیران ۲/5  و  خادمیاران 
میلیارد ریــال تجهیزات 

پزشکی به بیماران، کادر درمان و بیمارستان های استان اهدا شد.
علی محمــد صادقیان بیان کــرد: با توجه به شــیوع کرونا، 
خادمیاران رضوی در کنار اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی، 
تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی را در اولویت برنامه های 

خود قرار دادند.
وی اظهــار کرد: از ابتدای ســال  جاری تاکنون در ســه مرحله 
۳۶۰بسته کمک معیشتی به ارزش ۴میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال 

تهیه و به نیازمندان منطقه اهدا شد. 

 آزادی ۱۸ زندانی •
با کمک خیران بسیجی در سمنان 

ســمنان: فرمانده سپاه 
را  کمک مؤمنانه  سمنان 
یکــی از برنامه های هفته 
بســیج دانست و گفت: با 
کمک خیران و بسیجیان 
اســتان در این هفته ۱۸ 
زندانی جرایم غیرعمد به 

آغوش خانواده بازگشتند.
سردار حمید دامغانی با بیان اینکه برای آزادی زندانیان ۶میلیارد 
ریال کمک مالی گردآوری شد، ابراز کرد: جمع آوری پول با کمک 
خیران و نیک اندیشان برای آزادی زندانیان دیگر در سطح استان 

نیز ادامه خواهد داشت.
وی ابراز کرد: یکی از مهم ترین اقدام های بسیجیان جمع آوری و 
توزیع کمک های مردمی و خیران در قالب کمک های مؤمنانه و 

مواسات و طرح های محله محور است.

اهدای جهیزیه به زوج های جوان مهریز •
ناحیه  فرمانــده  یــزد: 
مقاومــت بســیج مهریز 
گفت: به همــت قرارگاه 
محرومیت زدایی ســپاه و 
بسیج سازندگی، به ارزش 
۳میلیارد ریال در اختیار 
زوج های جــوان نیازمند 
این شهرستان گذاشته شد.

سرهنگ علی فاتحی افزود: این اقدام با هدف مردم یاری و کمک 
به نیازمندان در شــرایط کرونایی و ترویج ازدواج آسان و زندگی 

سالم انجام شد.
وی ادامه داد: تمامی مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج در شهر 
و روستاهای بخش مرکزی منطقه برای جلب مشارکت در این امر 

خیر و مهم آماده جمع آوری کمک های مردمی هستند.

آغاز مجدد فعالیت کارخانه قند اهواز •
اســتاندار  خوزستان: 
تــالش  از  خوزســتان 
فعالیت  مجدد  آغاز  برای 
کارخانه قند و تصفیه شکر 
اهواز در اردیبهشــت  ماه 

سال آینده خبر داد.
اظهار  شریعتی  غالمرضا 

کرد: این کارخانه از سال ۸۶ تعطیل شده بود که با توجه به تملک 
این کارخانه توسط بانک های ملی و ملت، با پیگیری های مستمر 

در چند سال اخیر توانستیم مزایده آن را انجام دهیم.
استاندار خوزســتان گفت: مقرر شده است مشکالت موجود 
رفع شوند و امیدواریم در اردیبهشت  ماه سال آینده برای این 
کارخانه چغندر خریداری و فعالیت کارخانه آغاز شود. با فعالیت 

این کارخانه ۱5۰ تا ۲۰۰ نفر به کارگیری می شوند.

۱۶هزار خودرو از ورودی های مازندران •
بازگردانده شدند 
مازندران: معاون عملیات 
مــی  نتظا هی ا ند ما فر
اعمال  از  استان مازندران 
تــردد  محدودیت هــای 
کرونایی و برگشت ۱۶هزار 
خودرو از مبادی ورودی به 
شهرهای استان خبر داد. 

سرهنگ نعمت اهلل آزادی با اشاره به اجرای مطلوب این طرح در 
استان، اظهار کرد: در کنار برنامه های اجرایی و نظارت بر واحدهای 
صنفی از سوی مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی، روزانه 5۷ 
تیم در ورودی و خروجی شهرستان های استان مستقر و بر روند 

اجرای محدودیت ها نظارت دارند.
وی از اجرای طرح محدودیت تردد شــبانه در اســتان خبر داد 
و اظهار کرد: در ایــن ارتباط ۷۶۴ خودرو نیز به دلیل ترددهای 

غیرمجاز اعمال قانون شدند.

 مرحله سوم پویش رحمت •
در تبریز آغاز می شود

آذربایجان شــرقی: 
شــهردار تبریــز از آغاز 
مرحله سوم پویش رحمت 
در راســتای حمایــت از 
اقشار آسیب دیده از ناحیه 

کرونا خبر داد.
ایرج شــهین باهر گفت: 
شهرداری تبریز تکالیفی در حوزه مقابله با کرونا و محدودیت های 
اعالم شده اخیر دارد که در طول ۱۰روز گذشته با تمام توان پای 

کار بوده است.
وی افزود: ۹۸درصد از شهروندان تبریز طبق ارزیابی های صورت 
گرفته همکاری خوبی با عوامل شهرداری در اعمال محدودیت های 

کرونایی دارند که خرسندی است.

 شناسایی۲هزار دانش آموز •
بازمانده از تحصیل در قزوین

قزوین: مدیرکل آموزش و پرورش اســتان قزوین از شناسایی 
۲هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در سطح این استان خبر داد 
و گفت: از این تعداد یک هزار و ۲۲۷ نفر در مقطع متوسطه و ۷۷۳ 

نفر در دوره ابتدایی تحصیل هستند.
حسنعلی اصغری اظهار کرد:براساس سند تحول بنیادین آموزش 
 و پرورش، یکی از مهم ترین رســالت این اداره کل تحت پوشش 

قرار دادن همه کودکان الزم التعلیم است .
وی اظهار کرد: بازماندگان از تحصیل به دو گروه تقسیم می شوند 
که یک گروه الزم التعلیم های پایه اول و گروه دیگر ترک  تحصیل 

کرده های متوسطه اول و دوم  را شامل می شوند.

 ایجاد بیش از 3هزار فرصت شغلی•
 برای مددجویان کرمانشاه 

مدیرکل  کرمانشــاه: 
کمیتــه امــداد اســتان 
کرمانشاه اعالم کرد: بیش 
از ۳هزار فرصت شــغلی 
این  مددجویــان  بــرای 
استان از محل تسهیالت 
منابع  از  تأمیــن  شــده 
امدادی و بند ب تبصره ۱۶ بانک های عامل از ابتدای سال  جاری 

تاکنون ایجاد شده است.
»محســن رخصی« عنوان کرد:در این مدت یک هــزار و ۳۰۰ 
مددجو در استان از طریق کاریابی و هم افزایی با کارفرمایان جذب 

مراکز صنعتی، تجاری، شرکت ها و کارخانه ها شده اند.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸هزار و ۸۴۴ مددجو 

در استان از آموزش های رایگان فنی و مهارتی بهره مند شده اند.

 تخریب 375 مورد •
تغییر کاربری غیرمجاز در کرج

کرج: مدیر جهاد کشــاورزی کرج گفت: در راستای حفاظت از 
بســتر تولید، ۱۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کرج به 

چرخه تولید بازگشت.
اســماعیل صارمی اظهار کرد: این عملیات شامل تخریب ۳۷5 

مورد تغییر کاربری غیرمجاز بوده است.
وی بــا قدردانــی از مســاعدت و همکاری دســتگاه قضایی و 
نیروی انتظامی شهرستان برای اجرای احکام قضایی و جلوگیری 
از تغییرکاربری های غیرمجاز، حفظ و حراست از باغ ها و اراضی 
کشاورزی را جزو اولویت های مدیریت جهاد کشاورزی دانست و 
متذکر شد: تمام توان و ظرفیت ها را در این راستا به کار خواهند گرفت.

 معادن غیرفعال و راکد •
سلب صالحیت می شوند

سمنان: رئیــس سازمان 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
استان ســمنان از مهلت 
معــادن  بــه  ســه ماهه 
داد  خبر  استان  غیرفعال 
و گفت: پس از اتمام این 
و  غیرفعال  معادن  مهلت 

راکد سلب صالحیت می شوند.
علی تشنه دل اظهار کرد: در راستای فعال سازی و مولدسازی معادن 
غیرفعال و ایجاد وحدت رویه در فعال سازی، به معادنی که به هر 
دلیلی راکد یا غیرفعال بوده سه ماه فرصت داده می شود، در غیر این 
صورت این معادن سلب صالحیت شده و در مزایده واگذار می شوند.

از وضعیت زلزله زدگان کرمانشاه چه خبر؟ 

یکگامتابرچیدهشدنکانکسها
کرمانشاه : زمین لرزه ۷/۳ ریشتری ۲۱ آبان سال 
۹۶ در ۳۲ کیلومتری شــهر سرپل ذهاب، ۶۲۰ 
نفــر از هموطنان ما را به دیار باقی کوچ داد و به 
مصدومیت ۱۲هزار و ۳۸۶ نفر منجر شد که هنوز 

خاطره تلخ آن از یادها محو نشده است. 
زلزله کرمانشاه در ســال ۹۶  به ۱۰ شهرستان 
و یک هزار و ۹۳۲ روســتا این اســتان خسارت 
وارد کــرد و براســاس ارزیابــی بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی، ۱۰۳هزار واحد مسکونی شهری و 
روستایی آسیب کلی و جزئی دید که هنوز زخم 

ناشی از آن التیام نیافته است.
متأسفانه هنوز ساکنان غرب کشور دردهایشان 
آرام نگرفته بود که در زلزله ۶/۴ریشتری یکشنبه 
چهارم آذر ۹۷هم ۷۷۱ مصدوم و بیش از ۴هزار 
واحد مسکونی دیگر به مجموع خسارت ها افزوده 
شــد که هنوز تا بهبود تمامی زخم های ناشی از 

زلزله فاصله  داریم.
ابعاد این زلزله مهیب آن قدر زیاد بود که با وجود 
بسیج تمامی گروه های جهادی و امکانات بخش 
دولتی و خصوصی به ویژه خیران هنوز زخم های 

ناشی از آن التیام نیافته است.
تصاویــری که هر چنــد یک  بــار از زندگی در 
کانکس های آهنی از مردمان »ثالث باباجانی« در 
فضای مجازی دست به دست می شود و یا تبلیغات 
رسانه های بیگانه مبنی بر اینکه مردم غرب کشور 
پس از گذشت سه سال همچنان از یادها رفته اند 
موجب شــد تا آخرین وضعیت هموطنان غرب 
کشــور را همزمان با فرا رسیدن فصل سرد سال 

جویا شویم.

حذفکانکسهاس
زندگی در کانکس یکی از کابوس هایی است که 
برای ما نیز جای تعجب دارد چرا پس از گذشت 
ســه سال از این حادثه تلخ هنوز سرپناهی برای 

این افراد تهیه نشده است؟
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
کرمانشــاه که بنا بر گفته خودش زندگی در 
کانکس همواره دستاویز شبکه های اجتماعی 
و همچنین بیگانگان بوده اســت، در پاسخ به 
این پرسش که چه زمانی زندگی در کانکس ها 
پایان خواهد یافت، توضیح می دهد: از حدود 
۲۸هزار کانکســی کــه پس از زلزلــه برای 
زلزله زدگان در مناطق زلزله زده مستقر شد در 

حال حاضر فقط  حدود ۱۴۰ 
کانکس باقــی  مانده که از این 
تعداد ۶۰ کانکــس متعلق به 
کارگران غیربومی است، چون 

آب و برق آن رایگان است.
می گوید:  ســاالری  مهــرداد 
۶ کانکــس هــم متعلــق به 
خانواده های بلوک سه مسکن 
مهــر ســرپل ذهــاب و ۱۷ 
مستأجران  به  متعلق  کانکس 
است که البته برای مستأجران 
زلزله زده در قصرشیرین زمین 

واگذارشده است.
وی می گویــد: برای ســاکنان 

ســرپل ذهاب هم زمین در نظر گرفته شــد، 
امــا چــون از شــهر دور بود از آن اســتقبال 
نکردند؛بنابراین در نظر داریم در طرح اقدام ملی 
مسکن دولت با کمک اداره کل راه و شهرسازی 

به آن ها کمک شود.
وی با اشــاره به تصاویری کــه زندگی مردم در 
کانکس هــا در فضای مجازی زیر تیغ انتقاد قرار 
دارد، اذعان می کند: دولــت تمام تالش خود را 
برای کمک به مردم زلزلــه زده انجام می دهد و 
مشــاهده می کنید مشکلی برای واگذاری زمین 
هم نداشــتیم، اما هنوز برخی افراد در این رابطه 

مخالفت می کنند.

بازسازیواحدهایشهریس
وروستایی

معاون هماهنگی امــور عمرانی 
بیان  با  کرمانشــاه  اســتانداری 
اینکه پس از زلزله ۷/۳ریشــتری 
اســتان ، ۱۰۹هزار و ۸۲۳ واحد 
مسکونی شــهری و روستایی در 
مناطق زلزله زده بازسازی و احداث 
 شــده اظهار  می کند: یعنی اگر 
جمعیت هر خانــواده را پنج نفر 
در نظــر بگیریم برای ۱۱ شــهر 
5۰هزارنفری در طول ســه سال 
خانه بازسازی و احداث  شده است.

ســاالری با اشــاره به اینکه در 
جریان این زمین لرزه  ۲۴۷ واحد درمانی تخریب 
و نیازمند تعمیر بود، عنــوان می کند: در زمینه 
زیرساخت ها خسارت بسیاری وارد شد که به  طور 
عمده بازسازی شد و تنها در حوزه راه ها و معابر به 

دلیل ادامه ساخت وسازها باقی  مانده است.
وی با اشاره به اینکه امسال اولویت با زیرساخت ها 
و واحدهای اداری اســت، خاطرنشــان می کند: 
بسیاری از بخش های اداری از جمله فرمانداری 
ثالث باباجانی اکنون نیز در کانکس حضور دارند.

وی ساخت و بازســازی ۱۰۹هزار و ۸۲۳ واحد 
مســکونی روستایی و شــهری، ۲5هزار و ۱۹۱ 
واحد دامی و ۲۲هزار و ۱۱۸واحد صنفی در طول 

سه سال را یک رکورد بزرگ در جهان عنوان کرده 
و می افزاید: با تالش مردم و مسئوالن توانستیم 
تهدیــد زلزله را به یک فرصــت تبدیل کنیم و 
برابر ۱۱ســال برنامه ریزی بنیاد مسکن، بحث 
مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی استان را 
جلو بیندازیم.معاون عمرانی استانداری کرمانشاه 
با اشاره به اینکه ۷۸ مراکز آموزشی نیز در جریان 
این زلزله تخریب اما ۲۳۰ واحد با همت خیران 
ساخته  شده است، بیان می کند:  سرانه آموزشی 
کشور 5/۲۱متر است و این در حالی است که با 
ساخت وســازهای انجام  شده در استان به  ۶/۴۱ 
مترمربع رسیده است. وی  خاطرنشان می کند: 
شــرایط و امکانات خوب ساخت وساز در مناطق 
زلزله زده موجب شده تا  ۲۲هزار واحد مسکونی 
بیشتر از موارد آسیب دیده و تخریبی ساخته شود.

مشکالتمسکنمهرهمحلمیشودس
ســاالری در پاســخ به اقدام هــای دولت برای 
بازسازی»مسکن مهر« توضیح می دهد: بازسازی 
 ســه بلوک مسکن مهر تخریب  شــده در زلزله 

سرپل ذهاب تا پایان امسال به اتمام می رسد.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه 
دولت ۱۱هزار میلیارد تومان برای زلزله اســتان 
کرمانشــاه هزینه کرد، می افزاید: ســه بلوک از 
مسکن مهر شهید شیرودی باقی  مانده که مجبور 
به تخریب بودیم که تا پایان سال به اتمام می رسد.

شرایطوامکانات
خوبساختوساز

درمناطقزلزلهزده
موجبشده

۲۲هزارواحد
مسکونیبیشتراز

مواردآسیبدیدهو
تخریبیساختهشوند
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مرکزی: تاالب میقان اراک یکی از زیســتگاه های مهم پرندگان 
بین المللی است که هر سال در فصل برگ ریزان درختان، پذیرای 
شــمار زیادی از گونه هــای مختلف پرندگان به ویــژه درناهای 
خاکستری است که این مهم بسترساز اکوتوریسم پرنده نگری است 

که حال  و روز خوبی ندارد.
هر سال ۲5 تا ۳۰هزار پرنده مهاجر از گونه های مختلف از جمله 
»درناهای خاکستری« برای زمستان گذرانی به تاالب میقان اراک 
سفر می کنند و صحنه های زیبایی از پروازهای دسته جمعی را به رخ 
می کشند، اما این روزها به دلیل شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
با صحنه هایی از تلف شــدن میهمانان مهاجر همراه شده است.

گرچه تعداد پرندگان تلف  شده از 5۰ قطعه فراتر نرفته، اما دغدغه 
دوستداران محیط  زیست برای میهمانان مهاجر و از همه مهم تر 
احتمال آلودگی مرغداری های صنعتی در منطقه و ســرایت به 

برندگان بومی بسیار باال گرفته است.
در همین حال مدیرکل دامپزشــکی اســتان مرکــزی گفت: از 
شهریورماه ســال جاری بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 
کشورهای روسیه و قزاقستان بروز پیدا کرده و این کانون ها با فصل 

مهاجرت پرندگان نیز مصادف شده است.
محسن شانقی در این رابطه بیان کرد: متأسفانه پرندگان مهاجر 
آبزی به  عنوان مخازن ویروس های آنفلوانزا هستند و در مسیرهای 
مهاجرت می توانند ویروس را در تماس با طیور اهلی و یا صنعتی، 

منتقل و موجب انتشار آن شوند.

دغدغههایمردمیس
در همین رابطه بسیاری از دوستداران محیط  زیست در استان مرکزی 
خواستار اندیشیدن تمهیدات ویژه برای مقابله با این بیماری هستند.

بسیاری از دوستداران محیط  زیست از بیم اینکه شاید شکارچی 
به طمع شکار پرنده ای وارد این تاالب شده و یا در صورت ناآگاهی 
شکار خود را روانه بازار کند، از مسئوالن می خواهند محدودیت های 

ویژه و سختگیرانه ای را برای ورود به تاالب ایجاد کنند.
بنا بر گفته این فعاالن زیست  محیطی،  با توجه به اینکه این تاالب 
در ســال های گذشته نیز تجربه درگیری با این بیماری را داشته 
است، ضرورت دارد  مانند شیوع دوره قبل قرنطینه ای با شعاع 5 
تا ۱۰ کیلومتر در حوزه تاالب میقان باید شکل بگیرد تا بتوان در 

این شرایط، زنجیره انتقال را کوتاه کرد و به بخش های اقتصادی 
این حوزه آسیب وارد نشود.

ورودبهتاالبممنوعاستس
مدیرکل محیط  زیســت اســتان مرکزی با بیان اینکه متأسفانه 
براســاس پایش انجام  شده از سطح تاالب میقان ابتال به بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تأیید شده است و تاکنون ۴5 الشه 
از پرندگان مهاجر تلف  شده توسط تیم های این اداره کل از سطح 

تاالب جمع آوری و دفن شده است.
رضا میرزایی با اشاره به اینکه در سال ۹5 هم تاالب میقان درگیر 
این آنفلوانزای فوق حاد شــد و تلفات سنگینی را داشت، افزود: 
هفته گذشته با مشاهده بی حالی پرندگان از نوع غاز خاکستری و 
کشف نخستین الشه پس از آزمایش های به عمل آمده توسط اداره 
دامپزشکی مشخص شد این بیماری وارد تاالب میقان اراک شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون 5۰۰هکتار از تاالب میقان مورد پایش قرار 
گرفته و نسبت به جمع آوری الشه پرندگان تلف  شده اقدام شده 
است، ادامه داد: خوشبختانه تیم های ما به نحوه عملکرد و مواجهه 

با الشه و حرکات پرندگان مبتال کامالً آشنایی دارند.
میرزایی در رابطه با اقدام های انجام  شده در راستای کنترل بیماری 
گفت: ضمن جمع آوری و دفن الشه پرندگان، به واحدهای مرغداری 
همجوار تاالب هم هشدار داده شد که باید ایمنی زیستی را رعایت 
کنند و ممنوعیت تردد به تاالب نیز اطالع رســانی شــده است.

قدس آنالین از استان مرکزی گزارش می دهد 

»تاالب میقان« آنفلوانزا گرفت!

گزارشگزارش

79۶۶جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ر ا ز ي ا ن ه   ا س ت ع د ا د
 2 ي ك د ن د ه   ت   ج ا ز   ل ر
 3 ي     ا م ا د ه س ا ز ي   ز ي
 4 س د ر   ك م ر   ر د ه   ق ا چ
 5 ج و ا ر   ي ا ز د ه   ك ل ي ه
 6 م ا د ا م   م و س   س ك ا م  
 7 ه ل   س ت م   م ي گ و   د ر م
 8 و   ع م ر ا ن   ر ا ن د ه   ر
 9 ر م ل   ص د ا م   ز ا ر   ص د
 10   ي ا ر د   ر ي و   ت ف ر ع ن
 11 ف ا ق د   گ س ت ا خ   ش ي و ا
 12 ر ن ه   س و ي   م ز د   ه د م
 13 س گ   ع ب ا س ا ق ا ي ي     ر
 14 ن ي   م ا ر   ف   ي ا ق و ت ي
 15 گ ن ا ه ك ا ر   ا ن ت ه ا ي ي

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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لویی شــانزدهم  همســر   – اجاره بهــا   .۱
کــه به اتفــاق شــوهرش توســط انقالبیون 
در میــدان کنکــورد پاریــس بــا گیوتین 
اعدام شــد۲. امتیــازی در ورزش کاراته - ابر 
 زمینی- مزه ای در دســتگاه های موســیقی 
 ۳. شــب ها- زینت دهنده شــهر - تای جامه 
۴. رسانا- ضمیر وزنی- تدین 5. خواهان و طالب 
 – کاری کــه انجام آن عیب وعار داشته باشــد 
 ۶. تردید- سر شب- شیخ اجل- پایه و اساس 
 ۷. هدررفتن- زیره ســبز - بیماری پوســتی 
۸. معاضــدت- بیمــاری مســری خطرناک 
– اشــاره ضمنــی کــردن بــه مطلبــی ۹. 
 زندان – زینت دســت – امپراتوری باستانی 
۱۰. درخت انگور- سراینده »گرشاسب نامه«- 
 واحــد شــمارش احشــام- ضمیــر جمــع 
۱۱. مســتقیم و بدون پیچ وخم- شهر زیتون 
۱۲. دارای مدرک – خط کش آقای مهندس- 
مکتوب فرستادنی ۱۳. دشمن  - معزول – یواش 
و آهسته به زبان آشوری های مسیحی ارومیه 
۱۴. خواهر عمو- بله آلمانی – سالح ضدتانک 
قابل حمل ۱5. لقب »ذیمقراط« - ســوختن

۱.کیفی با دوبند که از شانه آویزان می کنند- 
فقیر و تنگدست ۲. محاسبه کننده – از لوازم 
مدرسه – روشی برای طبخ برنج ۳. رهایی یافته 
– گروه – شــهر بی دفاع- دانه معطر ۴. امروز 
عرب – بخش فرانسوی رودخانه راین- حیوان 
نجیب 5. قسمتی از دستگاه گوارش – ورزش 
زمستانی – از انواع سیستم های پخش صوت 
۶. صوت ندا- مســیر حرکت زمیــن به دور 
خورشید- خودداری کردن از پذیرش مساله ای 
۷. ورزش مفرح آبی موردتاکید اسالم – رگ 
گیاهی- رود آرام »شولوخف« ۸. تنها و مفرد- 
موادی که باعث ته نشــین شدن ذرات معلق 
 در یک مخلوط می شــوند- پایتخت فالسفه 
 ۹. نپذیرفتــن – خوشــگذران – چله کمان 
۱۰. وکیــل – نرمی و شــکنندگی – حرف 
همراهی ۱۱. هموطن پایتخت نشین- خاک 
– روپوش بلند ناتراوا برای پوشیدن در اماکن 
ضدعفونی شده نظیر بیمارستان ها ۱۲. عالمت 
تجاری کاال- همنشــین خار- نــام دخترانه 
وطنی به معنی »بیتا« ۱۳. مایع دباغی – حرف 
فاصله – زادگاه حضرت ابراهیم»ع« – مدافع 

ملی پــوش تیم فوتبــال »رئال مادرید« بــا نام کوچک 
»ســرجیو«۱۴. از جریان های دوگانه سیم برق- قرص 
خواب- شهری در آذربایجان غربی ۱5. تخته های چوبی 
زیر ریل قطار – کسی که عملی دالورانه و قهرمانانه ازوی 

سر بزند 

  عمودی  افقی
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