
افزایش 6درصدی ازدواج در مقایسه با سال گذشتهمشکل ۱۱ واحد تولیدی خراسان رضوی رفع شد
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی عنوان کردمعاون استاندار خبر داد

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراسان رضوی گفت: مشــکالت ۱۱ واحد 
صنعتــی و تولیــدی رفع و زمینه توســعه 
تولید یا آغاز فعالیت آن ها فراهم شده است.

علی رســولیان اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
واحدهای تولیــدی در زمینه تولیــد انواع 

محصوالت با کیفیت نسوز...

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
گفــت: تعداد ازدواج های ثبت شــده در این 
استان از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت 
مشابه پارسال بیش از ۶ درصد افزایش داشته 
است.محمدحســن بهادر با بیان این مطلب 
افزود: با ثبت ۳۴ هزار و ۷۰۳ فقره ازدواج در 

خراسان رضوی از ابتدای امسال... .......صفحه ۳ .......صفحه 2 
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گران فروشی مرغ: 1000 تُن، تنظیم پرونده: 20 تُن!
به دلیل محرومیت از اینترنت و تلفن 

همراه در چهارمحال وبختیاری

 روستایی ها 
در دسترس نیستند!

مشکل کجاست؟

کادر درمان بخش خصوصی 
نگران اعمال قانون 
دوربین های ترافیکی

.......صفحه ۴ 

.......صفحه ۳ 

بررسی های قدس نشان می دهد

.......صفحه ۳ 

دسترسی به شبکه تلفن همراه و همچنین اینترنت به گفته 
تمامی کارشناسان این روز ها یکی از ملزومات زندگی است 
چنان که بدون آن واژه هایی مانند دولت الکترونیک نامفهوم 
بوده و در شرایطی که بدون اینترنت حتی شرایط تحصیل 

در زمان کرونا نیز غیرممکن است...

از زمان اجرای طرح محدودیت های کرونایی، دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، نظام پزشکی و دیگر دستگاه ها باید فهرست 
نیروهایی که مجبور به تردد در زمان ممنوعیت هســتند را 
به فرمانداری اعالم کنند تا بــا تأیید فرمانداری، پالک این 

خودروها در سامانه پلیس راهور تعریف شود...

 ۸۷ درصد روستاهای گناباد
 از گاز طبیعی برخوردار شدند

ایرنا: فرماندار گناباد گفت: صد درصد مناطق 
شــهری و ۸۷ درصــد مناطق روســتایی این 
شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

حامد قربانی افزود: گازرسانی مناطق روستایی 
گناباد شامل روســتاهای شرقی بخش کاخک 
نظیر نجم آباد، اســتاد، برجوک، کالته شمس 
و رضو و روســتاهای گیسور، چاه میقانی، چاه 
نمــک، اســو و رحمت آباد بخــش مرکزی در 
مجموع با هزینه ۴۱۰ میلیــارد ریال در حال 
اجراست و تا ابتدای سال آینده به بهره برداری 

می رسند.
وی ادامه داد: بر این اســاس تــا پایان دولت 
دوازدهم تمامی روســتاهای باالی 2۰ خانوار 
گناباد به جز ســه روستای کبوترکوه، زیرجان 
و مهاباد که به دلیل شــرایط جغرافیایی امکان 
گازرســانی به آن ها وجود ندارد، از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار می شوند.
برای این ســه روستا از محل نزدیک ترین خط 
انتقال گاز در منطقه کار در دست اقدام است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد خبر داد

 پایش مبتالیان به کرونا 
در اماکن پرتردد 

ایرنا: معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد از کنترل و جلوگیری از ورود افراد مبتال 

به کرونا به اماکن پر رفت و آمد خبر داد.
دکتر مهدی قلیان گفت: ســازمان ها، ادارات، 
نــاوگان حمــل و نقل عمومی ریلــی، هوایی، 
زمینــی و  اماکــن زیارتــی می توانند با نصب 
نرم افزار ماسک، مبتالیان به کرونا را شناسایی 
کــرده و از ورود آنان به آن مجموعه جلوگیری 

کنند.
وی افزود: معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد برای این منظور با سازمان ها 
و ادارات در مناطق زیر پوشــش این دانشــگاه 
مکاتبه و از اســتانداری خراســان رضوی برای 
عملیاتی شــدن این طرح تقاضای مســاعدت 

کرده است.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
ادامه داد: مأمــوران انتظامات مراکز پر رفت و 
آمد با داشتن یک تلفن همراه یا تبلت و نصب 
این نرم افزار می تواننــد از طریق کد ملی افراد 
نســبت به رصــد افراد مبتال بــه کرونا و قطع 

زنجیره انتقال این ویروس اقدام کنند.

فعاالن هنری خراسان رضوی 
تسهیالت کم بهره می گیرند

ایرنا: مســئول گروه هنــری اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی خراســان رضوی گفت: با هدف 
کارآفرینی، اشــتغال زایی و حمایت از کســب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا، تسهیالت بانکی با 
سود ۴درصد به فعاالن، مؤسسه ها و آموزشگاه های 
حوزه هنری در این استان پرداخت می شود.جواد 
روشــندل افزود: این تسهیالت از محل اعتبارات 
صندوق کارآفرینی امید تا سقف یک میلیارد ریال 
با تنفس ۶ ماهه و اقساط ۳۶ ماهه به متقاضیان 
پرداخت می شود.وی ادامه داد: تمامی درخواست ها 
برای دریافت این تســهیالت در کارگروه اشتغال 
فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مورد بررسی اولیه قرار می گیرد و نتیجه آن اعالم 
می شود.مسئول گروه هنری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی خراسان رضوی گفت: نام نویسی 
 متقاضیــان از طریق ســامانه تحفــه به آدرس

tohfeh.farhang.gov.ir انجام می گیرد.

بستری 2۸بیمار در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان 

تربت حیدریه 

ایرنــا: رئیــس اداره مبــارزه و پیشــگیری از 
بیماری های معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه گفت: هم  اکنون 2۸ بیمار 
مبتال به کرونا در بخش مراقبت های ویژه مراکز 

درمانی زیر پوشش این دانشگاه بستری هستند.
محمدرضا اعتصامی راد افزود: از ابتدای شیوع کرونا 
تاکنون ۱۰ هزار و ۵۷۱ بیمار مشــکوک مبتال به 
این ویروس شناسایی و غربالگری شده اند که از این 
تعداد نتیجــه آزمایش ۵هزار و ۱۳۸ بیمار مثبت 
اعالم شده و ۳هزار و 2۹2 نفر نیز در مراکز درمانی 
بستری شدند.وی شمار جان باختگان ویروس کرونا 
در مناطق زیر پوشش این دانشگاه را تا پایان روز 
هشــتم آذر ماه 2۵۴ نفر اعالم کرد و ادامه داد: با 
بررسی صورت گرفته این تعداد براساس جمعیت 
۳۶۰ هزار نفری زیر پوشش این واحد دانشگاهی، 
از میانگین کشوری مرگ و میر بیماران مبتال به 
کووید ۱۹ کمتر بوده و بیشترین موارد ابتال نیز در 

تیر و آبان سال جاری به ثبت رسیده است.

خبرخبرخبرخبر

از ظرفیت های بی نظیر خراســان  فارس: یکی 
رضوی وجود معادن ســنگ های ســاختمانی 
اســت؛ در حال حاضر حدود ۱۵درصد از ذخایر 
سنگ های ساختمانی کشور در خراسان رضوی 
است که چنانچه توجه مسئوالن آن هم در این 
شــرایط ویژه اقتصادی بیش از گذشــته به این 
حوزه معطوف شود، قطعاً شاهد شکوفایی در این 

حوزه خواهیم بود.
وجود سنگ هایی نظیر مرمریت سبزوار، مرمریت 
محمدآبــاد عریان، گرانیت پرمگســی مروارید 
مشــهد و مرمر پرتقالی و عســلی در استان که 
به گفته فعاالن حوزه معدن از جمله سنگ های 
بی نظیر در جهان است و خواهان بسیاری دارد، 
ســبب می شود با کمترین توجه به این حوزه نه 
تنها کشور و استان را از درآمدهای نفتی بی نیاز 
می کند، بلکه اشتغال زایی باالیی را به  همراه دارد.

اما صدور بخشنامه های دســت و پاگیر، تعرفه 
باالی صادراتی و عدم تخصص مسئوالن در حوزه 
کاری خود، سبب شده نقدینگی حاصل از معادن 
ما به جیب کشوری همچون ترکیه که ذخایر به 
مراتب پایین تر از اســتان خراسان رضوی دارد، 

برود.

ظرفیت بی نظیر خراسان رضوی در تولید س
سنگ های ساختمانی

ایمان فاضلی یکی از فعاالن حوزه معدن در این 
خصوص گفت: متأسفانه به دلیل مشکالت دولتی 
که پیش آمده مرمریت های »تلخ بخش« از حالت 
فعالیت اقتصادی جدی خارج شده اند که به طور 
کلی عدم رعایت قوانین و مقررات ســختگیرانه 

عامل آن است.
وی مهم ترین مشــکل معدن کاران را صحیح 
اجرا نشــدن قوانین و مقررات دانست و ادامه 
داد: در حوزه معادن قوانینی وجود دارد که در 
بسیاری از بخش ها به درستی اجرا نمی شوند و 
ایجاد مشکل می کنند، البته بعضاً معدن کارانی 
داریم که قوانین را زیر پا می گذارند و خودشان 

مشکل ایجاد می کنند.
وی در خصوص علت صدور این بخشــنامه های 
دســت و پاگیر، خاطرنشــان کرد: بزرگ ترین 
مشکلی که وجود دارد این است که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت طی چند ســال اخیر یک فرد 
از بدنه فعاالن حوزه معدن نبوده و معاونت های 
معدنــی هم به همین شــکل کــه همین عدم 
قرارگیری در جایگاه تخصصی به این حوزه ضربه 

وارد می کند.
فاضلی اظهار کرد: در حــال حاضر حدود ۳۰۰ 
واحد سنگ بُری و حدود ۴۰۰ پروانه بهره برداری 
سنگ های ساختمانی در خراسان رضوی داریم 
که همه این واحدها از نبود امکانات و تجهیزات 
به روز معدنی رنج می برند. متأسفانه دستگاه های 
قدیمی موجب می شود به هیچ عنوان نتوانیم آن 
گونه که ظرفیت داریم در بازار جهانی و حتی در 

میان همسایگان خود فعالیت داشته باشیم.

۷0 درصد مشکالت تولید و فراوری به س
فناوری بازمی گردد

این فعــال معدنی ۳۰ درصد این مشــکالت را 

مربوط به تحریم ها و مابقی را مربوط به اقتصاد 
بیمــار و ناپایدار داخلی دانســت و تصریح کرد: 
حداقــل ۷۰ درصد مشــکالت در حوزه تولید و 
فرآوری سنگ ساختمان به فناوری بازمی گردد، 
چنانچه ماشــین آالت روز دنیا را داشته باشیم 
تولید و فراوری مان با کیفیت و درجه بهتری به 

بازار عرضه می شود.
وی تأکید کرد: چنانچه این حمایت از معدن کاران 
دریغ نشود با درآمدی که از معدن کسب می کنیم 
می توانیم از وابستگی بودجه به نفت رهایی یابیم.

فاضلــی گفــت: خراســان دارای متنوع ترین و 
بزرگ ترین سنگ های ســاختمانی ایران است؛ 
امــا عقب ماندگی در بحث فناوری و عدم اجرای 
صحیح مقررات و رفتار سختگیرانه، فرصت حضور 

ما در بازارهای جهانی را گرفته است.

 قرارگیری بزرگ ترین کانسار گرانیتی س
کل کشور در مشهد

این فعال حوزه معدن در خراسان رضوی یادآوری 
کرد: بزرگ ترین کانســار گرانیتی کل کشور در 
منطقه جنوب مشهد در منطقه ده غیبی است؛ 

اما بر اساس دستورالعمل جدید که صادر شده، 
قرار نیست پروانه های بهره برداری معادن به دلیل 
اینکه نزدیک مشهد است، تمدید شوند و پرسش 
اینجاست که چگونه ســنگ خام فراوری را به 

دست مشتری برسانند؟

تنها یک درصد تولیدات معدنی خراسان س
رضوی صادرات می شوند

ایــن فعال حوزه معدن با بیــان اینکه تنها یک 
درصــد از تولیدات معدنی خراســان رضوی به 
خارج از کشور صادر می شود، در خصوص علت 
این صادرات پایین، ابراز کرد: متأســفانه حدود 
چهار سال اســت که دولت با بستن یک تعرفه 
۷۰ درصدی برای صادرات عمالً بحث صادرات را 

غیرقابل توجیه کرده است.
فاضلی تأکیــد کرد: چنانچه صادرات درجه یک 
داشته باشیم ســهممان از بازار جهانی افزایش 
می یابد و در جایگاه خود قرار می گیریم؛ اما همین 
تعرفه سنگین سبب شد ترکیه نقدینگی معادن 
ما را از خود کند و جایگاه مان را تصاحب؛ و این 
در حالی است که ذخایر ترکیه بسیار پایین است 
و ســنگ را از دیگر کشورها خریداری و به اسم 
خود صادر می کند.وی ادامه داد: این اتفاق برای 
ســنگ های ایران هم رخ می  دهد؛ ترکیه سنگ 
را از ایــران خریداری و به اســم خود به عراق و 

افغانستان و دیگر کشورها صادر می کند.

1۵ تا 20 درصد سنگ های ساختمانی استان س
خارجی است

وی در پایان در پاســخ به این پرسش که آیا در 
استان از سنگ های خارجی هم استفاده می شود، 
بیان کرد: حدود ۱۵ تا 2۰ درصد از سنگ هایی 
که در اســتان استفاده می شــود از چین و هند 
می آیند، البته استفاده از انواع سنگ ساختمانی 
در کشور ایراد محسوب نمی شود؛ اما این به آن 
معنا نیست که سنگ های داخلی زیر پا گذاشته 

شوند.

تســنیم: عضو شورای شهر مشــهد مقدس از 
طراحی و ساخت ماکت تاریخی شهر توس خبر 
داد. سیدمســعود ریاضی اظهار کرد: در راستای 
پاسداشت فردوسی؛ شاعر بزرگ فارسی، ساخت 
و نصب شخصیت های شاهنامه مورد توجه قرار 

گرفت.
وی افزود: در همین راســتا اردیبهشت سال ۹۸ 
دو مجسمه »رستم و رخش« در سه راه شاهنامه 
و مجسمه »رستم و اژدها« در میدان هفت خان 

نصب شد.

ریاضی اضافه کرد: همچنین پس از ساماندهی 
و بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوســی ساخت و 
نصب هشــت مجســمه دیگر از شخصیت های 
شــاهنامه در دســتور کار قرار گرفت که از این 
میان سه مجسمه »رستم و اسفندیار«، »آرش« 
و »دقیقی توسی« ساخته و اکنون در جلوخان 
نصب شده است.وی با بیان اینکه مجسمه »رستم 

و اکوان دیو« نیز ساخته شده و تا آخر آذرماه در 
پیش خان فردوسی نصب خواهد شد، بیان کرد: 
مجسمه »رستم و ســهراب« نیز اکنون مراحل 

ساخت را می گذراند.
رئیس کمیســیون ویژه توسعه و بهسازی توس 
شــورای شــهر مشــهد ادامه داد: سه مجسمه 
»تهمینه«،»سیاوش« و»سام نریمان« نیز با اعالم 

فراخوان در مرحله طراحی است.
وی گفت: در کنار ساخت و نصب این مجسمه ها 
ماکت شــهر تاریخی توس نیز در حال ساخت 
اســت که پس از ســاخت در جلوخان آرامگاه 

فردوسی نصب خواهد شد.
 ریاضی افزود: برای ســاخت هشــت مجســمه 
2 میلیارد تومان اعتبار در بودجه ســال ۹۹ در 
نظر گرفته شده و امیدواریم بتوانیم تا پایان دوره 
کاری شورای پنجم تمامی این مجسمه ها را در 

پیش خان آرامگاه فردوسی نصب کنیم.
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ماکت شهر تاریخی توس به زودی ساخته می شود

 مصائب مقابله با ویالسازی؛ از شرکت های تعاونی تا قوانین کهنه 
در گفت وگو با دبیر کمیته صیانت از حریم مشهد

در خدمت و خیانت باغ ویالها!در خدمت و خیانت باغ ویالها!
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 مصائب مقابله با ویالسازی؛ از شرکت های تعاونی تا قوانین کهنه 
در گفت وگو با دبیر کمیته صیانت از حریم مشهد

در خدمت و خیانت باغ ویالها!

ماجرای حریم شــهر و باغ ویالهایش س
همیشه برای مردم داغ است. اجازه بدهید 
حرف را از اینجا شــروع کنم که وقتی 
منظور  می گوییم »حریم شــهر« دقیقاً 

کجاست؟
بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر 
مصوب دی ماه 84، حریم شــهر به قسمتی از 
اراضی بالفصل پیرامون محدوده شــهر اطالق 
می شــود که تحت نظارت و کنترل شهرداری 
است و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و 

بخش هم نباید تجاوز کند.

مهم ترین مشکالت حریم شهر مشهد را س
چه می دانید؟

در حال حاضر شاهد ناهنجاری های زیادی در 
حریم شهر مشهد هستیم که دالیل متعددی 
دارد. وقتی که به گذشــته طرح های توسعه ای 
مشهد برگردیم، می بینیم در طرح خازنی شهر 
مشــهد که مربوط به دهه 50 است مساحت 
حریم شهر مشــهد را حدود 120 هزار هکتار 
در نظر گرفته اســت، در طــرح جامع دوم یا 
مهرازان این مساحت به حدود 35 هزار هکتار 
کاهش پیدا کرده و در طرح جامع سوم مشهد 
که در سال 95 ابالغ شده دوباره این مساحت 
به 86 هزار هکتار افزایش پیدا کرده است، این 
کاهش و افزایش در مســاحت حریم، خودش 
می تواند یکی از عوامل و دالیل ساخت و سازها 
و مشکالت امروز حریم در دهه های اخیر باشد.

تعیین مســاحت س فاکتورهایی در  چه 
حریم شهر مؤثر هستند؟

پیش بینــی جمعیــت، شــغل های مزاحم یا 
فعالیت های صنعتی سبک و بعضی تأسیسات 
شهری که نیاز است به بیرون شهر منتقل شوند 
همه در تعیین مساحت حریم دخیل هستند. 
در عین حــال موضوعی کــه در حریم حائز 
اهمیت است بحث حفظ اراضی کشاورزی است 
و در واقــع می توان گفت حریم عالوه بر اینکه 
برای استفاده های خاص در نظر گرفته می شود 
بیشتر یک تنفس گاه عمومی برای ریه های شهر 
اســت بنابراین حفظ و صیانت از اراضی حریم 
اهمیت باالیی داشته و از این رو دارای حرمت 

است.

کمبود ســرانه های فضای سبز مشهد س
هم می تواند به عنوان دلیلی برای افزایش 

باغ ویالها در حریم شهر باشد؟
با اقدام های چشم گیری که شهرداری در دهه 
اخیر انجام داده به نظر می رســد کمبود سرانه 
فضای سبز در مشهد نداشته باشیم، اما با توزیع 
نابرابر سرانه های فضای سبز در مناطق مختلف 

مشهد مواجه ایم.

وقتی از تجاوز به حریم در شهر مشهد س
حرف می زنیــم، آیا فقط بحث رشــد 
اَشکال دیگری  یا  است  باغ ویالها مطرح 

هم دارد؟
بیشترین رشد در دو قسمت ساخت باغ ویالها و 
تجاوز از بافت روستایی به حریم شهر رخ داده 
است. طرح هادی روســتایی محدوده توسعه 
بافت مسکونی روســتاها را تعیین می کند اما 
اکنون در خیلی از روســتاهای واقع در حریم 
مشهد شــاهدیم این خط نادیده گرفته شده 
و ســاخت و سازهای روستایی به داخل حریم 

شهری وارد شده است.

برخــی کارشناســان معتقدند نقص س
برنامه های توسعه شهری تأثیر زیادی در 
ایجاد باغ ویالها و تجاوز به حریم شــهر 
مشهد داشته اســت، چقدر با این نظر 

موافق اید؟
در بحــث حریم، ما تاکنون برنامه مدونی برای 
پاســخ به نیازهای واقعی جامعه نداشته ایم، به 
عبارتی تأکید می شــود در همه قسمت های 
حریم، ساخت باغ ویال ممنوع است اما نیاز مردم 
را نســنجیده ایم؛ مردم بنا بر شرایطی که ذکر 
شــد امروزه نیاز به داشتن فضاهای باغ ویالیی 
دارند، وقتی نیاز را در برنامه ریزی های شهری 
نادیــده بگیریــم موجب دامن زدن به رشــد 
اقدام های غیرمجاز و مقاومت جدی از ســوی 
مردم و هنجارشکنی خواهیم شد. از سوی دیگر 
اینکه داشــتن باغ ویال فارغ از دالیلی که ذکر 
شــد، برای یک عده از نیاز فراتر رفته و تبدیل 
به یک ُمد شده اســت، عده ای که حتی توان 
خرید یک واحد آپارتمان کوچک داخل شهر را 
ندارند، به خاطر برخی مسائل فرهنگی و چشم 
و هم چشمی  فکر می کنند داشتن باغ ویال یک 

مد و افتخار به حساب می آید! 

اگر مدیــران و برنامه ریزان شــهری س
می خواستند این نیاز را لحاظ کنند باید 

چه می کردند؟
ما اکنون در حریم مشــهد فضاهایی داریم که 
به علت مشکالت آب و خاک، امکان کشاورزی 
در آن ها وجود ندارد، در واقع یکسری فضاهای 
سوخته در حریم مشهد وجود دارد که می تواند 
به کاربری های مناسب دیگری تبدیل شود. ما 
در حریم مشــهد تعداد زیادی کوره آجرپزی 
متروک از زمان قدیم داریم که در بعضی مناطق 
آن شــاهدیم تا عمق هفت متر یا بیشــتر نیز 
خاکبرداری شده و اکنون متروک و بالاستفاده 
رها شــده اســت؛ ما می توانیم بــرای چنین 

فضاهایی کاربری های جدیــد مانند فضاهای 
گردشــگری تعریــف کنیم. اما بــا طرح های 
توسعه ای که نیاز واقعی مردم را نادیده گرفته 
االن شاهدیم اراضی مستعد کشاورزی تبدیل به 
باغ ویال شده است. دور زمین های زراعی بزرگ و 
باالی پنج هکتار را به صورت قانونی دیوارکشی 
می کنند و بعد در داخل آن اقدام به قطعه بندی 

و ایجاد مجتمع های ویالیی می شود.

حد تفکیک در حریم شهر چقدر است؟ س
و اینکه در نهایت این هتک حریم به سود 

و ضرر چه کسی تمام می شود؟
-حد تفکیک در حریم شهرها برای باغ ها 2/5 
هکتار و برای زمین های زراعی 5 هکتار است. 
نباید زمین ها به قطعات کوچک تر تبدیل شود. 
در این فراینــد بیمار، فردی که اقدام به خرید 
قطعــات کوچک کرده، ســرمایه و منابع ملی 
متضرر می شود و فقط یک فرد منتفع می شود 
و آن سوداگر است. قشر ضعیف و متوسط که 
همــه زندگی اش را برای خرید زمین در حریم 
شهر گذاشــته بیش از همه متضرر می شود و 
علت این موضوع عدم آگاهی مردم از ضوابط و 
مقررات و سوءاستفاده بعضی از مشاوران امالک 

از این موضوع است.

تجاوز به حریم در چه شــرایطی سبب س
رشد باغ ویالها و در چه شرایطی منجر به 

حاشیه نشینی و ساخت آلونک می شود؟
در حال حاضر ما حاشیه نشین نداریم. افراد یا 
در محدوده شهر ســاکن هستند یا در حریم 
شهر؛ تعریفی که از حاشیه نشین داشتیم کمی 
متفاوت اســت آن ها افرادی بودنــد که غالباً 
در کنار شــهرها زندگــی می کردند و موجب 
گسترش سکونتگاه های غیررسمی می شدند، 
این ســکونتگاه های غیررســمی یا در داخل 
محدوده شــهری بود یا حریم ولی اکنون این 
موضوع منفک شــده و به جهت خدماتی که 
مدیریت شــهری در کناره های محدوده شهر 
ارائه کرده، حاشیه نشــینی به خصوص در یک 
دهه خیلی کمرنگ شــده است.  تا زمانی که 
طرح تفصیلی جدیدی برای توســعه مشــهد 
نداشــته باشیم و نیازهای مردم را در آن لحاظ 
نکنیم این وضعیت ادامه دارد و برای مدیریت 
شهری هم چاره ای جز اعمال قانون و تخریب 

باقی نمی ماند.

طرح پهنه بندی حریم مشــهد، حدود س
چهار سال است که تکمیل نشده و تقریبًا 
بالتکلیف است، چرا مدیریت شهری در 
کنار اقدام هایی که بــرای اعمال قانون 

بر مردم و ســودجویان در 
نسبت  دارد،  مشهد  حریم 
اقدامی  موضــوع،  این  به 

نکرده است؟
متأســفانه طرح پهنه بندی با 
وجود تأکید زیادی که شورای 
عالی شهرسازی روی آن داشته 
هنوز تصویب و ابالغ نشــده و 
البته کارهایی انجام شــده اما 
به کنــدی پیش می رود. البته 
با طــرح پهنه بنــدی هم این 
مسئله حل نمی شود؛ چرا که 

در آن طــرح به طور کلــی پهنه های مختلف 
مانند کشاورزی، صنعتی و سنتی کاربری های 
ضروری را مشخص می کند. در واقع پهنه بندی 
کمک می کند که کاربری های مورد نیاز حریم 
مشخص و سازماندهی شود که البته کلی است. 
اختالف بر ســر محدوده بین دو شهرســتان 
مشــهد و طرقبه شــاندیز هم بهانــه ای برای 
تکمیل نشدن طرح پهنه بندی شده است که 
خیلی هم قابل قبول نیست. در قسمت غرب 
و جنوب غرب، همین محدوده اختالفی مشهد 
با شهرستان طرقبه شاندیز است و ما نمی توانیم 
کنترل و نظارتی داشته باشیم و همین موضوع 

سبب سوءاستفاده سودجویان 
و سوداگران زمین شده است. 
در قسمت شمال غرب تقریباً 
 تا ابتدای جاده چشمه گیالس

حریم شــهر مشــهد اســت. 
یکــی دیگــر از مناطقی که 
باغ ویالســازی ها شدت پیدا 
کرده در محدوده شــاهنامه تا 
آرامگاه فردوسی و روستاهایی 
ماننــد دهشــک، محمدآباد، 
خان ســعادت، خین چماقی و 

شعبانی است.

نظارت ها و قلع و قمع ها س
در حریــم شــهر چقدر 

بازدارنده بوده است؟
یکی از معضالتــی که جهاد 
کشاورزی به تازگی با آن مواجه 
باغ ویالسازی های  شده همین 
خارج از حریم است، چون آن 
مناطق خارج از حریم از عهده 

شــهرداری خارج و خود جهاد کشاورزی باید 
برخوردها را انجام دهد. اکنون در روســتاهای 
زاک، ماریــان و رضــوان که خــارج از حریم 
هستند ساخت و سازهای خیلی زیادی را شاهد 

هستیم. برابر قانون، نظارت های 
شهرداری در محدوده و حریم 
شــهر است و در خارج از حریم 
با جهاد  مسئولیت مســتقیماً 
کشاورزی و فرمانداری یا دفتر 
فنی استانداری است. بر اساس 
قانــون حفظ کاربــری؛ متولی 
اصلــی در بحث پیشــگیری و 
مقابله با تغییــر کاربری اراضی 
کشــاورزی چــه در حریــم و 
چه خــارج از حریــم با جهاد 
کشاورزی اســت اما در داخل 
حریم شهرداری ها هم در کنار جهاد کشاورزی 

به حفظ و صیانت کمک می کنند.

یکی از موضوعاتی که مورد نقد جدی س
در  ویالیی  مجتمع های  ســاخت  است، 
حریم مشهد توسط  دستگا ه های دولتی 
و شبه دولتی است. شــما این طور فکر 

نمی کنید؟
این موضوع مربوط به یکســری اشــتباهات 
است که در گذشته انجام شده مانند تشکیل 
شــرکت های تعاونــی ادارات و ســازمان ها. 
شرکت ها برای تأمین منافع مالی بیشتر اعضا 

اقدام به خریــد و قطعه بندی 
زمین ها در حریم شهر کردند و 
همه دستگاه ها به شرکت های 
تعاونــی کمــک می کردنــد؛ 
شــرکت ها  ایــن  از  بعضــی 
 وارد فضای ســاخت و ســاز

مســکن برای اعضا شدند که 
اقــدام خوبی بود امــا برخی 
دیگر پایشان را فراتر گذاشتند 
و در ســاخت و ســاز باغ ویال 
لحاظ  بــه  اما  اقــدام کردند. 
شــرکت  مســئولیت  قانونی، 
تعاونی  با آن دســتگاه نیست 
و کاماًل مستقل است بنابراین 
تخلفاتشــان را نمی تــوان به 
پای آن دســتگاه نوشــت. از 
مجموعه های  از  خیلی  طرفی 
کارخانجات  مثــل  خصوصی 
هم این کار را کرده اند و اصاًل 
کســی در مورد آن ها صحبت 
نمی کند. ایــن زمینه انحرافی 
است که همان شرکت های تعاونی پایه گذار 
آن بودند. ایــن کار هزینه های زیادی به کل 
نهادهــای عمومی  و  مجموعه هــای دولتی 

دخیل در این امر وارد می کند.

در حریم مشهد، چند باغ ویالی غیرمجاز س
داریم و اقدام های کمیته صیانت از حریم شهر 
مشهد تاکنون منجر به آزادسازی و اعاده به 
وضع سابق چه مقدار از حریم شده است؟

بر اساس آمارهای رســمی در 86 هزار هکتار 
حریم شهر مشهد، بیش از 25 هزار باغ ویالی 
غیرمجاز وجود دارد که البته بر اساس آمارهای 
غیررسمی این عدد تا 32هزار هم برآورد شده 
اســت. در دو سال گذشــته با تشکیل کمیته 
صیانت از حریم کالنشهر مشهد مقدس و کنار 
هم قرار گرفتن 21 دســتگاهی که مســتقیم 
و غیرمســتقیم در این موضوع مســئولیت و 
تولی گری دارند بیــش از 5 هزار و 400 مورد 
اعمــال قانون صورت گرفته که منجر به قلع و 
قمع و اعاده به وضع ســابق این تعداد باغ ویال 
و تغییــر کاربری های غیرمجاز شــده که در 
نتیجه آن حــدود 2 هزار و 500 هکتار اراضی 
کشاورزی آزادسازی و به وضع سابق برگردانده 
شده است. حدود 2هزار و 600 مورد هم توسط 
شهرداری مناطق در مرحله پی و شفته و پیش 
از دیوارکشــی اعمال قانون و از ساخت و ساز 
پیشــگیری شده اســت. 90 درصد امکانات و 
تجهیــزات کمیته صیانت را شــهرداری برای 

حفاظت حریم به کار گرفته است.

در بعضــی موارد تغییــر کاربری ها را س
که پیگیری کرده ام، گفته می شــود خأل 
قانونی دست دستگاه قضا را در برخورد با 
تخلفات اینچنینی بسته است، این مطلب 

را قبول دارید؟
این یک واقعیت اســت که ما برای حفاظت از 
حریم نیاز به یکسری قوانین به روز شده داریم؛ 
چراکه تفســیرهای زیــادی از قوانین صورت 
می گیرد که بارزترین آن ها، تفســیر متفاوت 
قضات مختلف از نحوه اعمــال تبصره 2 ماده 
10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی است 
که جهاد کشــاورزی را با مشکل روبه رو کرده 
و در بعضی از دادگاه ها متخلفا ن که زمین های 
کشــاورزی را تغییر کاربری داده و قطعه بندی 
غیرمجاز کرده اند، به راحتی تبرئه می شــوند. 
این موضوع تفسیرهای متفاوت احتماالً نشانه 
ابهام در این قانون است که باید رفع شود چون 
منطقی و صحیح نیســت دو فرد در شــرایط 
مشابه و با اتهام یکسان یکی حکم قلع و قمع 

بگیرد و دیگری تبرئه شود.
از ســوی دیگر در حریم شهر، کمیسیون ماده 
100هم وجــود دارد که با اســتعالمی که از 
دستگاه های مختلف اقدام های قانونی را انجام 
می دهد اغلب رأی قلع بنا صادر می شــود اما 
متخلف با مراجعه به دیوان عدالت اداری و اخذ 
قرار توقف اجرا، اعمال قانون را با کندی زیاد مواجه 
می کند که این موضوع نمی تواند عامل مؤثر و 
سریع در فرایند پیشگیری از وقوع تخلف باشد.

مردم برای مصون ماندن از قلع  و قمع ها س
و اینکه فریب سوداگران زمین را نخورند، 

چه اقدام هایی باید انجام دهند؟
خرید و فــروش در حریم ممنوع نیســت اما 
سه قانون شــامل قانون حفظ کاربری اراضی 
کشاورزی، قانون خرد شدن اراضی کشاورزی 
و مــاده 99 و 100 قانــون شــهرداری ها در 
حریم اعمال می شــود و باید مــردم پیش از 
انجام معامله آن هــا را مطالعه کنند که وقتی 
به بنگاه های امــالک مراجعه می کنند فریب 
نقشه ســاختگی و غیرقانونی روی دیوار که به 
تأیید مراجع رسمی و قانونی نرسیده را نخورند 
و پول و سرمایه شــان را به باد ندهند. دومین 
نکته مهم بحث کاربری هاست که باید حتماً از 
معاونت شهرسازی شهرداری های مناطق و امور 
اراضی جهاد کشاورزی استعالم کنند. مردم باید 
ایــن را بدانند در حریم، کاربری تمامی اراضی 
کشــاورزی و غیرقابل تفکیک اســت مگر در 
مواردی که قانون تعیین کرده و یا استثنائاتی که 
با نظر مراجع قانونی مستلزم اخذ موافقت است.

شنیده می شــود بزرگ مالکانی مانند س
اوقاف و آستان قدس، زمین های کشاورزی 
حریم شــهر را قطعه بندی می کنند و به 
مردم می فروشــند. این موضوع را تأیید 

می کنید؟
این موضوع را نمی توانم تکذیب کنم، متأسفانه 
چنیــن اتفاقــی می افتد و زمین هــای وقفی 
کشــاورزی را قطعه بنــدی و با ســند واگذار 
می کننــد. این دو مجموعه هــم باید مقررات 
قانونی را رعایت کننــد و اینکه اراضی را خرد 
و در قالب اعتبارنامه و مشــاع واگذار می کنند 
اقدام مناسبی نیست چون به تازگی هم مواردی 
به ما گزارش شــده که افراد در اراضی آستان 
قدس اعتبارنامه گرفته اند و بعد تبدیل به باغ ویال 
کرده اند، مدعی هم هستند که حق و حقوقات 
تغییر کاربری را به آســتان قدس پرداخته اند 
در حالی که این طور نیســت و نه تنها مغایر 
قانون تغییر کاربری عمل کرده اند بلکه اراضی 

کشاورزی را خرد کرده اند. 
استدالل آســتان قدس و اوقاف هم این است 
که ما زمین را به صورت مشاع به مستأجرانمان 
واگذار کرده ایم و آن ها حق ندارند بروند باغ ویال 
بســازند در حالی که مســلم است یک نفر در 
زمین زیر 500 مترمربع قصد کشاورزی ندارد 
و آن ها با علم به این موضــوع زمین را واگذار 
کرده اند و اعتبارنامه ای که دست مردم می دهند 
در واقع یک چراغ سبز برای تغییر کاربری است.

 بازگشایی گذرگاه مرزی 
گمرک لطف آباد با ترکمنستان 

ایرنا: فرمانــدار درگز گفت: گــذرگاه مرزی و گمرک 
لطف آباد در همســایگی کشور جمهوری ترکمنستان 
واقع در شمال خراسان رضوی پس از حدود 9 ماه توقف 

ناشی از شیوع ویروس کرونا، بازگشایی شد.
علی فراهی افزود: با وجود این هنوز پایانه مرزی لطف آباد 
مجوز خروج از مرز را برای ناوگان باری صادر نکرده ولی 

واحد گمرک فعال و آماده پذیرش است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:
جشنواره امام رضا)ع( خوراک فکری 

مناسبی برای رسانه ها مهیا می کند
ایسنا: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
گفت: برای فرهنگ سازی به ویژه ترویج سبک و سیره 

رضوی، رسانه قدرتمندترین ابزار است.
امیرحسین بانکی پور فرد در خصوص عملکرد رسانه و 
فعاالن فرهنگی در توســعه و ترویج سیره رضوی بیان 
کرد: اگر بخواهیم در ســطح جزئی به این قضیه نگاه 
کنیم، آنچه مســلم است وقتی این دوران را با گذشته 
مقایسه می کنیم، می بینیم آستان قدس رضوی نسبت 
به قبل در این زمینه عملکرد خوبی داشــته و در این 
خصوص کارهای تبلیغی و ترویجی مطلوبی انجام داده 
ولی در سطح کالن و اینکه آیا توانسته ایم در معادالت 
فرهنگی کشور تأثیری داشته باشیم باید بگویم کاری 

صورت نگرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: متأســفانه هنوز آن طور که 
باید و شاید سیره رضوی به صورت فرهنگ در جامعه و 
خانواده های ما پیاده نشده و نتوانسته ایم از این ظرفیت 
قوی به طور جدی در ترویج آموزه ها و ســیره رضوی 

استفاده کنیم.

معاون استاندار خبر داد
 مشکل ۱۱ واحد تولیدی 
خراسان رضوی رفع شد

ایســنا: معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراسان رضوی گفت: مشــکالت 11 واحد صنعتی و 
تولیدی رفع و زمینه توسعه تولید یا آغاز فعالیت آن ها 

فراهم شده است.
علی رســولیان اظهار کرد: یکی از مهم ترین واحدهای 
تولیدی در زمینه تولید انواع محصوالت با کیفیت نسوز، 
درخواست تسهیالت بانکی به میزان 100 میلیارد ریال 
برای ایجاد انشعاب برق در شهرک صنعتی و سرمایه در 
گردش کرده بود که طی هماهنگی با مدیر بانک ملی، 
تســهیالت الزم برای این واحد اختصاص داده شد.وی 
افزود: واحد تولیدی دیگر مورد بحث در این نشست در 
زمینه کشاورزی و دامپروری فعالیت دارد که در راستای 
اجرای مصوبه کشوری تأمین مالی طرح های دارای اولویت 
در استان ها، با درخواســت صاحب این واحد مبنی بر 
پرداخت 450 میلیارد ریال تسهیالت بانکی موافقت  شد.

راه اندازی دومین بیمارستان در گناباد 

تسنیم: شهرستان گناباد به واسطه دارا بودن بیمارستان 
مجهزی به نام بیمارســتان عالمه بهلول این روزها از 
شهرســتان های دیگر نیز برای درمان بیماران کرونایی 
پذیــرش دارد.در زمان ســاخت این بیمارســتان، دو 
بیمارســتان 15 خرداد و 22 بهمن گناباد تعطیل شد 
تا این بیمارستان ساخته شود اما وضعیت کرونا کار را 
به جایی رساند که دانشگاه علوم پزشکی گناباد مجوز 
راه اندازی بیمارســتان دوم در گنابــاد را گرفت و این 
روزها در حال ساخت این بیمارستان است.جواد باذلی؛ 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی گناباد در این خصوص 
اظهار کرد: مقدمات راه اندازی بیمارستان دوم گناباد در 
محل بیمارستان 15 خرداد قدیم در حال انجام است و 

تجهیزات خریداری و در حال نصب آن هستیم.
وی افــزود: روز گذشــته قســمت دوم تجهیزات این 
بیمارستان به ارزش 10 میلیارد تومان وارد شهرستان 

شده و در حال نصب دستگاه اکسیژن ساز آن هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی گناباد خاطرنشان کرد: 
آموزش همگانی بــرای جلوگیری از کرونا در برنامه ما 
قرار دارد و از ســویی می خواهیم با تقویت بیمارستان 

عالمه بهلول بتوانیم گام های مؤثری برداریم.

تا زمانی که طرح 
تفصیلی جدیدی 

برای توسعه مشهد 
نداشته باشیم و 

نیازهای مردم را در 
آن لحاظ نکنیم این 

وضعیت ادامه دارد

بــرشبــرش

ما برای حفاظت 
از حریم نیاز به 
یکسری قوانین 

به روز شده داریم؛ 
چراکه تفسیرهای 
زیادی از قوانین 

صورت می گیرد که 
بارزترین آن ها، 

تفسیر متفاوت قضات 
مختلف از نحوه 
اعمال تبصره 2 

ماده 10 قانون حفظ 
کاربری اراضی 
کشاورزی است

بــرشبــرش

ت
اس

ی 
ئین

تز
س 

عک

خبرخبر

2
چهارشنبه  12 آذر 1399

   16 ربیع الثانی 1442  2 دسامبر 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9406  ویژه نامه 3785 

گفت و گوگفت و گو
شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
فضای مجازی: 

معصومه مؤمنیان: تأخیر راه و شهرسازی در تهیه طرح های مربوط 
به حریم شهرها، بی توجهی طرح های تفصیلی به نیازهای شهروندان، 
تکلیف قانونی شهرداری ها برای حفاظت و صیانت از اراضی حریم 
و هزینه باالیی که اعمال قانون در این موارد به شهرداری ها و سایر 
ارگان های مرتبط تحمیل می کند، در کنار گسترش حاشیه نشینی 
و مهاجرت روستاییان کم درآمد به حریم شهرها و برعکس تمایل 
شهرنشــینان به داشتن باغ ویال در روســتاهای نزدیک شهر، قصه 

تلخ حریم شهر مشهد است که دیگر حرمت ندارد. کمیته صیانت 
از حریم شــهر مشهد، حدود دو ســال پیش با هدف هم افزایی و 
هماهنگــی حفاظت از حریم مشــهد، 21 دســتگاه را که به طور 
مستقیم و غیرمستقیم در حفظ و صیانت حریم دخیل هستند کنار 
هم قرار داد. قصه تلخ حریم مشــهد و اتفاق های جاری در آن را با 
مهندس جلیل یاوری، دبیر کمیته صیانت از حریم مشهد در میان 

می گذاریم؛ مطلب زیر حاصل گپ و گفت 90 دقیقه ای ماست. 

در دو ســال گذشــته با تشــکیل کمیتــه صیانت از 
 حریم کالنشهر مشــهد مقدس و کنار هم قرار گرفتن

21 دســتگاهی که مســتقیم و غیرمســتقیم در این 
موضوع مســئولیت و تولی گری دارند بیش از 5 هزار 
و 400 مورد اعمــال قانون صورت گرفته که منجر به 

قلع و قمع و اعاده به وضع ســابق این تعــداد باغ ویال و تغییر 
کاربری های غیرمجاز شــده که در نتیجــه آن حدود 2 هزار و 

500 هکتار اراضی کشاورزی آزادسازی و به وضع سابق 
برگردانده شده است.

 حدود 2هزار و 600 مورد هم توسط شهرداری مناطق 
در مرحله پی و شفته و پیش از دیوارکشی اعمال قانون 
و از ســاخت و ساز پیشگیری شــده است. 90 درصد 
امکانات و تجهیزات کمیته صیانت را شــهرداری برای حفاظت 

حریم به کار گرفته است.



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی عنوان کرد
 افزایش 6درصدی ازدواج در مقایسه 

با سال گذشته 

ایرنا: مدیرکل ثبت اســناد و امالک خراســان رضوی 
گفت: تعداد ازدواج های ثبت شــده در این اســتان از 
ابتدای امســال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال 
بیش از ۶ درصد افزایش داشــته است.محمدحســن 
بهادر با بیان این مطلب افزود: با ثبت ۳۴ هزار و ۷۰۳ 
فقره ازدواج در خراسان رضوی از ابتدای امسال تا پایان 
آبان ماه، تعداد این واقعه نسبت به مدت مشابه پارسال 

۶.۷ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین طی این مدت ۱۲ هزار و ۱۴۳ 
واقعه طالق در این اســتان ثبت شده که در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال ۰/۴ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل ثبت اســناد و امالک خراسان رضوی گفت: 
بیشترین ازدواج های ثبت شده در دفاتر ازدواج استان 
پس از مشــهد با ۱۵ هــزار و ۵۲۰ واقعــه مربوط به 
شهرستان های نیشابور و تربت جام به ترتیب با ۲ هزار و 

۶۲۲ واقعه و یک هزار و ۹۵۰ واقعه ازدواج است.
وی افزود: در ایــن مدت ۶ هزار و ۴۸۰ واقعه طالق با 
۷ درصد کاهش نسبت به هشت ماه پارسال در مشهد 
و هزار و ۸۰ فقره طالق در نیشابور و ۵۳۶ واقعه طالق 
نیز در شهرستان تربت حیدریه به ثبت رسیده است که 
بیشــترین میزان طالق در بین شهرستان های استان 
را شامل می شــود. بهادر ادامه داد: خراسان رضوی با 
۹.۲۸ درصد از کل وقایع ازدواج و ۱۰.۱۸ درصد از کل 
طالق های ثبت شده کشور در هشت ماه سال جاری، 

رتبه دوم این وقایع را پس از تهران دارد.

اهدای عضو یک مرگ مغزی به 6نفر 
ایرنا: اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ۵۹ ســاله ساکن 
تربت حیدریه ۶ بیمار نیازمند عضو را نجات داد.دکتر 
ابراهیــم خالقی افزود: در هزار و هفتمین عمل اهدای 
عضو از اهداکننــده مرگ مغزی این دانشــگاه، بدن 
مرحوم علی اصغر اتحادی که از بیمارســتان نهم دی 
تربت حیدریه بــه واحد فراهــم آوری اعضای پیوندی 
معرفی شــده بود، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت 
خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل 

جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
وی افــزود: کلیه هــای ایــن بیمار مــرگ  مغزی در 
بیمارستان بوعلی سینای شــیراز به دو مرد ۶۷ و ۵۳ 
ساله ساکن اصفهان و یاسوج که سال ها از نارسایی کلیه 

رنج می بردند به صورت رایگان اهدا و پیوند زده شد.
وی ادامه داد: کبد مرحوم اتحادی نیز در بیمارســتان 
منتصریه مشهد به یک زن ۳۶ ساله ساکن مشهد پیوند 

شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد گفت: قرنیه های زنده یاد اتحادی نیز 
برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و قســمتی از پوست بدن وی هم به بخش سوختگی 

بیمارستان امام رضا)ع( مشهد ارسال شد.

 یک مقام مسئول در جهاد کشاورزی
 مشهد اعالم کرد

جذب 6 میلیاردی اعتبارات 
مکانیزاسیون 

قدس: مسئول مکانیزاسیون جهاد کشاورزی شهرستان 
مشــهد گفت: شهرستان مشــهد با دارا بودن بیش از 
۶۰ هزار هکتار اراضی زیر کشــت محصوالت زراعی و 
باغی و نیاز شهرســتان به ماشین آالت و ادوات جدید 
و جایگزینی آن ها با ماشــین آالت فرسوده، توانسته از 
ابتدای ســال ۹۹ تا کنون بیش از ۶ میلیارد تومان از 
اعتبارات مکانیزاســیون شــامل ۳۵ دستگاه تراکتور، 
۳۸ دستگاه بذرکار غالت، ۲ دستگاه کمباین به همراه 
ســایر ادوات و دنباله بندها جذب کند و هرساله جزو 
شهرســتان های برتر در جذب اعتبارات خط اعتباری 
مکانیزاســیون بوده است.افشــین گلچهره ادامه داد: 
مشــکالت جذب این نوع اعتبارات که از منابع داخلی 
بانک کشــاورزی تأمین می شــود، پایین آمدن درجه 
اعتباری بانک کشــاورزی موجود در شهرستان مشهد 
به دلیل عدم وصول تســهیالت پرداختی و اخذ وثیقه 
سهل البیع شهری از متقاضیان و از طرفی عدم امکان 
تأمین وثایق برای کشاورزان است.وی گفت: بسته بودن 
ســایت و عدم صدور پیش فاکتور، زمان محدود اعتبار 
پیش فاکتورها و افزایش قیمــت تراکتورها و ادوات و 
یکســان نبودن قیمت موجود در سایت مرکز توسعه 
مکانیزاسیون با قیمت کارخانه موجب شده تا متقاضیان 
تسهیالت مکانیزاسیون با مشکل جذب مواجه شوند.

گلچهره گفت: با توجه به اینکه در ســال های گذشته 
به متقاضیان فقط تراکتور تحویل داده شده باید آن ها 
را تشویق به خرید ادوات کنیم، چون جذب اعتبارات 

ادوات کشاورزی سهل تر است.

آتش نشانی مشهد اعالم کرد
مرگ جوان30ساله در سواری پراید

خط قرمز: رئیس ایستگاه۳۷ آتش نشانی شهر مشهد 
از حادثه غم انگیز فوت یک جوان به علت گازگرفتگی 
داخل خودرو پراید خبر داد. سرآتشیار مصطفی علیزاده 
با بیان این مطلب گفت: در پی تماس تلفنی رهگذران 
با سامانه ۱۲۵مبنی بر مشاهده یک جوان که به طرز 
غیر معمولی پشــت فرمان خودرو پراید در حاشــیه 
خیابان به خواب رفته، ســتاد فرماندهی آتش نشانی 
بالفاصله آتش نشانان ایســتگاه ۳۷ را به محل حادثه 
در بولوار رسالت این شهر اعزام کرد که پس از حضور 
آتش نشــانان، امدادگران اقدام به گشودن در قفل شده 
خودرو کرده که مشــاهده شد جوانی حدود ۳۰ ساله 
به دلیل گازگرفتگی با مونوکسیدکربن در درون وسیله 
نقلیه اش به طرز غم انگیزی جان خود را از دست داده 
است.این مقام مسئول در آتش نشانی مشهد خاطرنشان 
کرد: بررسي اولیه نشــان می دهد این فرد در تالشی 
خطرناک، برای گــرم کردن محیط داخلی خودرو اش 
اقدام به اســتفاده از پیک نیک کرده بود که دچار گاز 
گرفتگی با منوکسید کربن شده و فوت گردیده است.

تحقیقات بیشــتر در خصوص علت دقیق این حادثه 
توسط عوامل انتظامی در دست بررسی است.

 کشف بیش از 120 کیلوگرم 
پیش ساز موادمخدر درمرز

خط قرمز: فرمانده مرزباني خراســان رضوي از کشف 
پیش ساز موادمخدر در حوزه استحفاظي هنگ مرزي 
تایباد و فرار عامالن این اقدام به آن ســوی مرزها خبر 
داد.سردار مجید شجاع در تشریح این خبر بیان کرد: 
در راســتاي انسداد کامل نوار مرزی و برخورد قاطع با 
قاچاقچیان مواد مخدر، مرزبانان این فرماندهی توانستند 
دســت قاچاقچیان و سوداگران مرگ را در نقطه صفر 
مرزي کوتــاه نمایند.فرمانده مرزباني اســتان گفت: 
مرزبانان این فرماندهي ضمن اشراف اطالعاتی و کمین 
در مســیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان موادمخدر 
موفق شدند با شناســایی دو قاچاقچی موادمخدر که 
قصــد عبور از مرز را داشــتند، بیش از ۱۲۰ کیلوگرم 

پیش ساز موادمخدر را کشف کنند.
این مقام مســئول در ادامه بیان کرد: در این عملیات 
مرزبانــان هنگ تایباد با غافل گیری قاچاقچیان موفق 
شــدند در پاک ســازی محل ۱۲۶ کیلو و ۷۰۰ گرم 
پیش ساز موادمخدر را کشف کنند. قاچاقچیان نیز با 
استفاده از عوامل طبیعی و تاریکی شب متواری شدند.

دستگیری قاتل فراری در تربت جام 
صاحبــی: فرمانده انتظامی شهرســتان تربت جام از 

دستگیری قاتل زن ۲۳ ساله در تربت جام خبر داد.
سرهنگ  قهستانی با بیان این مطلب اظهار کرد: پس از 
اعالم رؤیت جسد فردی ناشناس در محور تربت جام- 
صالح آبــاد در چهارم مهر ســال جــاری این موضوع 

بالفاصله در دستور کار مقام قضایی قرار گرفت.
وی افزود: در همین راســتا با دستور قاضی پرونده و 
تالش مأموران، پس از تحقیقات گسترده با استفاده از 
ابزار و تجهیزات ویژه، متهم فراری شناسایی و دستگیر 
شد.سرهنگ قهستانی افزود: در صحنه بازسازی وقوع 
جرم توسط متهم ۲۷ساله مشخص شد که با استفاده از 
ضربات چاقو به گردن مقتول، او را به قتل رسانده است.

آتش نشانی تربت حیدریه اعالم کرد 
انفجار گاز موجب تخریب منزل مسکونی شد

صدا و سیما: رعایت نکردن نکات ایمنی و انفجار گاز یک 
واحد مسکونی در تربت حیدریه را تخریب کرد.رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تربت 
حیدریه گفت: در تماس تلفنی با ســامانه ۱۲۵ستاد 
فرماندهی سازمان آتش نشانی انفجار منزل مسکونی 
در بولوار امام رضا)ع( گزارش شــد. آتشپاد دوم عظیم 
چوپــان افزود: پس از دریافــت گزارش، تیم عملیاتی 
ایستگاه شماره ۳ به محل حادثه اعزام شدند که پس 
از بررســی صحنه حادثه و ایمن سازی محل نسبت به 
اطفای حریق اقدام های الزم صورت گرفت. وی گفت: 
در زمــان بروز حادثه، اعضای خانواده در منزل حضور 
نداشته و خوشــبختانه این حادثه بدون مصدومیت و 
تلفات جانی گزارش شد و علت به وجود آمدن انفجار 

توسط تیم کارشناسی سازمان در حال بررسی است.

عقیل رحمانی: پیگیری های روزنامه قدس 
نشــان می دهد پس از پرکشــیدن قیمت 
مــرغ گرم و فــرود آن روی هــر کیلو ۴۰ 
هزارتومان و حتی بیشــتر از آن، مسئوالن 
معاونت بازرسی سازمان صمت که وظیفه 
داشــتند برای عامالن اصلی تخلف یعنی 
همان دالالن، پرونده گران فروشی باز کنند، 
به جای تنظیم پرونده برای حدود یک هزار 
تن مرغ گرم گران فروخته شده، فقط برای 
۲۰ تن پرونده تخلف تنظیم کرده اند! برای 
آنکه روشن شود ماجرا چه بوده و خبرنگار 
ما در تحقیقــات چند روزه بــه چه نکته 
حاشیه داری دست پیدا کرده، باید کمی به 

عقب برگردیم.

 وعده برخورد با دالالن س
از ادعا تا واقعیت

چهارم آذر مــاه بود که ســاعدی، معاون 
بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی در 
پاسخ به پیگیری صورت گرفته و اقدامات 
در دستور کار برای برخورد با گرانی مرغ و 
دالالن سودجو در بازار گفت: طرح ویژه ای 
با هماهنگی ســازمان تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی در دستور کار قرار دارد که 
به سراغ کشتارکن ها و مرغداری ها برویم و 
اسناد خرید و فروش و... آن ها را رصد کنیم. 
ســاعدی ادامه داد: از نظــر ما عامل اصلی 
نوسان قیمت مرغ کشــتارکن ها )دالالن( 
هســتند، چرا که آن ها به واســطه قدرت 
مالی که دارند تولید مرغدار را یکجا خریده 
و برخی اقدام هــای  خالف قانون را انجام 
می دهند. مرغداری ها باید میزان فروش و... 
را هر روز به ما اعالم کنند، این قانون است 
که تا امــروز برخی اجــرا نمی کردند، در 
صورتی که از فردا این اقدام صورت نگیرد، 
با متخلفان برخورد قانونی خواهد شــد. از 
طرفی اگر کشتارکنی مرغ را باال تر از قیمت 
مصوب به خرده فروش تحویل دهد برای او 

پرونده گران فروشی تنظیم خواهد شد.

 از 10 روز گران فروشی فقط دو روز س
پرونده شد

اینجا بود که وعده اجرای طرح ویژه برخورد 
با دالالن داده شد و ما به انتظار نتیجه آن 
نشستیم. از این موضوع دقیقاً ۶ روز گذشت 
و برای پیگیری ماجرا بازهم دســت به کار 
شــدیم. از همین رو با رئیس اداره نظارت 
بر کاال و خدمات ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی گفت وگو کردیم 
که عباس اخوان در مورد تشــکیل پرونده 
برای دالالن گفت: در این راستا و برای بازه 
زمانی دوم تا چهارم آذرماه سه پرونده برای 
کشتارکن و مرغدارها زده شده که در حال 
تکمیل مراحل پرونده و ارسال به تعزیرات 

حکومتی است.
اخوان در پاســخ به این موضوع که چرا تا 
به امروز پرونده ها به نهاد رسیدگی کننده 
ارسال نشده اســت هم بیان کرد: مراحل 
ارسال پرونده تخلف به تعزیرات چند روزی 
زمان می برد و این پرونده ها تا دوشــنبه به 

رســیدگی کننده  دستگاه 
ارسال خواهد شد.

پس از دریافت این پاســخ 
و وجود عالمت سؤال های 
زمینه،  ایــن  در  متعددی 
و  میدانــی  بررســی های 
در  را  اطالعات  جمع آوری 

دستور کار قرار می دهیم.

آیا980 تن س
گران فروشی رها شد؟

در نخستین مرحله باتوجه 
به اینکه از سوی این مقام 

مسئول در ســازمان صمت اعالم شده بود 
سه پرونده برای دو روز زده شده و درمقابل 
مشــخص بود به هیچ عنوان در بازه زمانی 
چهــارم تا دهــم آذرماه پرونــده ای برای 
هیچ داللی زده نشــده و هرچه بوده برای 
خرده فروشان بوده، با تالش فراوان اطالعاتی 
بدست می آوریم که گویای این واقعیت بود 
در زمانی که بحران مرغ در شــهر و حتی 
استان ایجاد شد میزان کشتار مرغ گرم در 
مشــهد حدود ۲۰۰ تن در هر روز بوده که 

نصف این عدد در مشهد توزیع شده است.
 این عدد هــم در حالت عادی ۴۰۰ تن را 
رد می کرد و دلیل کاهش کشتار هم نصف 

شدن جوجه ریزی ها بود. 
پس با یک جمع و تفریق ساده باید فهمید 
که متولیان امر در معاونت بازرسی سازمان 
صمت خراســان رضوی باید برای ۱۰ روز 
تخلف دالالن و کشــتارکن های بازار مرغ 
پرونده گران فروشــی حدود یک هزارتنی 
تنظیــم می کردند، اما در واقعیت این گونه 
نبود و میزان جریمه هایی که برای آن ها در 
سه پرونده زده شده برای حدود ۲۰ تن بود 
و برخورد با عامالن گران فروشــی ۹۸۰ تن 

مرغ گرم در هاله ای از ابهام قرار داشت.
از همیــن رو دوباره به ســراغ رئیس اداره 
نظارت بر کاال و خدمات ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی می رویم و 
با این موضوع شروع می کنیم که براساس 
پیگیری های صورت گرفته، کارشناســان 
شما به جای تنظیم پرونده برای حدود یک 
هزار تن گران فروشی مرغ فقط برای حدود 
۲۰ تن گزارش تخلف تنظیم کرده اند این 

موضوع چگونــه بوده، که 
وی پاســخ می دهد: اینکه 
ما به پرونده ای برســیم و 
اســنادش ما را اقناع کند 
که تخلفی صورت گرفته، 

مرجع اش ما هستیم.
 اقدام ما هم یا براســاس 
بازرسی های صورت گرفته 
و یــا گزارش های مردمی 
بــود. شــاید هم  خواهد 
۶ مــاه دیگر تخلف فردی 
در حــوزه ما احراز شــود.

اخوان ادامه داد: شما اعالم 
می کنید که ۲۰۰ تن کشــتار روز بوده چرا 
مقدار خاصی پرونده تشکیل داده اید، حاال 
می خواهد آن عدد ۲۰، ۳۰ و یا ۶۰ تن باشد. 
در اینجا باید کارشناسان ما بروند اطالعات 
و مــدارک افراد را بگیرند، دفاعیات آن ها را 
بررســی کنند. گاهی یک فعال اقتصادی 
می گوید کشــتار مال من نیست با فالنی 
شریک هستم و یا سالن را از دیگری اجاره 
کرده ام، پس کارشناسان ما باید به سراغ آن 
سرشاخه اصلی بروند. این مستلزم آن است 
کــه همکاران ما در حوزه نظارتی به ادراک 
کامل برسند که تخلف صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: برخــی مرغدار ها هم در 
شهرستان هستند و اگر بخواهیم برای آن ها 
پرونده ای تشکیل بدهیم زمان می برد. در آن 
روزی هم که سه پرونده تنظیم شده )دوم 
تا چهارم آذر( کشتارکن های اندکی دخیل 
بودند. در حال حاضر هم با شهرســتان ها 
مکاتبــه کرده ایم و آن ها بایــد جواب ما را 
بدهند و تخلفات را بررسی کنند. در ادامه 
از وی پرســیده می شود قبول دارید که در 
آن مدت هر روز ۲۰۰ تن در مشــهد مرغ 
کشتار می شده و این محموله به مردم شهر 
مشــهد و دیگر شهر ها داده شده است، که 
وی موضوع کشتار و فروش گران تر از قیمت 

مصوب را تأیید کرد.
از ســوی دیگر وی در واکنش به این ماجرا 
که پس چرا به جای تنظیم گزارش تخلف 
برای حدود یک هزار تن مرغ گران فروخته 
شده، فقط برای ۲۰ تن پرونده تشکیل شد 
هم گفت: ۲۰۰ تن در هر روز کشتار صورت 
گرفته و باید در حالت عادی در هر روز هم 

۲۰۰ تن پرونده گران فروشی تنظیم می شد، 
شما بگویید بازرسی در هر روز و در بهترین 
حالت چقدر می توانســت برای متخلفان 

پرونده تنظیم کند.
 از وی می پرسیم آیا برخورد با این متخلفان 
دســتور قضایی نداشت و شناسایی افرادی 
که دخیــل در ماجرا بودند و از انگشــتان 
یک دســت هم فرا تر نمی رود کار سختی 
بود، پیدا کردن اسناد کشتار برای شما کار 
سختی نخواهد بود و مردم در این زمینه از 
شما به عنوان یک مسئول مطالبه دارند که 
چه برخوردی با متخلفان کردید، بیان کرد: 
بنده و همکاران اسناد کشتار آن دو روز را 
داریم، ما برای تشکیل پرونده مقید به زمان 
نیستیم، شاید نیروهای ما امروز پرونده ای 
بزننــد، شــاید ۱۰ روز دیگر و شــاید هم 
۶ مــاه دیگر زمان ببرد. رئیس اداره نظارت 
بر کاال و خدمات سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی افزود: ما باید حقوق 
مردم و حقوق تولید را هم در نظر بگیریم، 

نمی توانیم به فوریت پرونده ای بزنیم. 

هیجا نی عمل نمی کنیمس
در حالی کــه قیمت مرغ در هــر کیلو از 
۳۵ هزارتومان در آن بازه زمانی عبور کرد، 
این مقام مســئول تصریح کرد: ما پرونده 
هیجانی نمی زنیم.  اخوان ادامه داد: اگر ۲۰۰ 
تن تخلف گران فروشــی در هر روز صورت 
گرفته، باید اسناد و مدارک آن جمع شود و 
بازرسان مربوطه گزارش آن را به من بدهند. 
بازهم مطرح می شــود که اگر فقط آن دو 
روز را هم حســاب کنیم، باید برای هر روز 
کشتار در مشهد یعنی برای۲۰۰ تن پرونده 
تنظیم می شــد، چرا فقط بــرای ۲۰ تن 
گزارش تخلف زده شد، که این مقام مسئول 
عنوان کرد: آن بخشی که در مشهد بوده را 
به همکارانم تأکید کرده ام بروند و برخورد 
کنند. آن دو روز در ســطح اســتان حدود 
۴۰۰ تن کشتار شده، ۵۰ درصد این مقدار 
در شهرستان ها کشتار شده یعنی مرغدار 
ان در شهرستان هســتند. در آن حوزه ای 
که کشــتارکنش در مشــهد و مرغدار آن 
در شهرستان باشد، همکاران ما باید بروند 
بپرسند مرغدار مرغ را چند فروخته است، 
به چه کسی فروخته، تا کشف قیمت شود.

همچنین از او می پرسم آیا در اصل ماجرای 
گران فروشــی و تناژ فروخته شده با رسانه 
هم نظر هســتید که وی موضــوع را تأیید 
می کند. آن چیزی که همکاران من به آن در 
سطح مشهد رسیده اند، همین مقدار بوده 

)۲۰ تن برای دو روز( است. 
 اخــوان در واکنش به ایــن نکته که چرا 
برای کشــتارکن ها در تاریخ چهارم تا نهم 
آذرماه پرونده تخلفی صادر نشــده است، 
بیان می کند: بنده اطالعات این دو روز در 

اختیارم بود.
چرخ نظارتی ما همیشه می چرخد و توقف 
هم ندارد، مواردی وجود دارد که همکار بنده 
امروز به تخلفی نمی رسد و یک سال دیگر 

تخلف را ثبت می کند.

بررسی های قدس نشان می دهد

گران فروشی مرغ: 1000تُن، تنظیم پرونده: 20 تُن!

  با یک جمع و تفریق
 ساده باید فهمید که 

متولیان امر در معاونت 
بازرسی سازمان صمت 

خراسان رضوی باید 
برای 10 روز تخلف 

دالالن و کشتارکن های 
بازار مرغ پرونده 

گران فروشی حدود یک 
هزارتنی تنظیم می کردند 

که اینگونه نشد

بــرشبــرش
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صدا و سیما: فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت : 
سارقان یک تن پسته به ارزش ۱۳۰ میلیون تومان در 
بردسکن دستگیر شدند. وی افزود: در پی اعالم سرقت 
یک تن پسته از یک منزل در بردسکن، مأموران پلیس 
آگاهی دریافتند این سرقت با شکستن شیشه پارکینگ 

منزل و باز شــدن در توسط سارقان و به سرقت رفتن 
نیمی از پســته های موجود در محل، همراه بوده است.

مأموران پلیس آگاهی بــه جوانی که با صاحبخانه در 
ارتبــاط بوده و به مکان مورد نظر رفت و آمد داشــته، 
مظنون شدند و با دستگیری این فرد، از محل اختفای 

وی، یک تن پســته سرقتی را کشف کردند.وی گفت: 
متهم در بازجویی های اولیه به ســرقت و صحنه سازی 
حرفه ای به منظور گمراه کردن مسیر تحقیقات پرونده 
با همکاری یکی از دوستانش اعتراف کرد که بالفاصله 

همدست وی نیز شناسایی و دستگیر شد. 

سارقان یک ُتن پسته در بردسکن دستگیر شدند
خبرخبر

قدس: از زمان اجرای طــرح محدودیت های کرونایی، 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد، نظام پزشکی و دیگر 
دســتگاه ها باید فهرســت نیروهایی که مجبور به تردد 
در زمان ممنوعیت هســتند را به فرمانداری اعالم کنند 
تا با تأییــد فرمانداری، پالک این خودروها در ســامانه 
پلیس راهور تعریف شود، اما متأسفانه تاکنون فهرستی که 
نظام پزشکی برای بخش خصوصی اعالم کرده است، ثبت 
سامانه نشده و پزشکان و کادر درمان باید برای جلوگیری 
از تخلف اعمال شده به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.مدیر 
روابط عمومی نظام پزشکی مشهد با بیان اینکه افزون بر 
۱۴هزار شماره پالک خودرو کادر درمان در سامانه ثبت 
شده، گفت:همزمان با اجرای طرح محدودیت های تردد 
همه اعضای کادردرمانی که در سامانه ثبت انجام داده اند، 
اطالعات آن ها به فرمانداری  مشهد اعالم شده است.دکتر 
مسعود زحمتکش افزود: افزون بر ۱۴هزار شماره پالک 
خودرو کادر درمان که در سایت snpm.ir اطالعات خود را 
ثبت کردند، مشخصات آن ها به فرمانداری مشهد ارسال 

شد، اما  متأسفانه پس از گذشت چند روز از زمان اجرای 
این طرح، هنوز دوربین های سطح شهر این پالک ها را  
ثبت می کنند که امیدوارم با همکاری انجام شــده، این 
موضوع هر چه زودتر برطرف شود. همکاران ما نباید در 
این ارتباط دغدغه داشــته باشند و نباید این موضوع در 
چرخه درمان بیماران و مردم عزیزمان خللی وارد کند.وی 
تصریح کرد: امیدواریم در ادامه پلیس راهور طبق فهرست 

ارسالی از پالک های ثبتی کادردرمان رفع سوءاثر کند.

درخواست گزارش خود را به ما در اجرائیات پلیس س
راهنمایی و رانندگی اعالم کنند

از ســوی دیگر ســرهنگ دهنوی، رئیس پلیس راهور 
خراسان رضوی نیز در این باره اعالم کرد: برای همه تخلفات 
را به صورت  پیامک ارسال می کنیم و فقط موضوع مربوط 
به محدودیت  کرونایی نیســت. پیامک به خودرویی که 
توسط دوربین ها اعمال قانون شده ارسال می شود و اگر 
در آخر پیامک دریافتی آمده بود »قابل بررسی است« افراد 
باید دقت داشته باشند این پیامک لحظه ای بوده و قابلیت 
بررســی مجدد دارد.وی با بیان این مطلب افزود:پیامک 
اعمال قانون دو الی سه روز بعد برای افراد ارسال می شود.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تصریح کرد: در صورت 
ارســال پیامک اعمال قانون، اگر افراد تشــخیص دادند 
که اشتباهی صورت گرفته می توانند به اجرائیات پلیس 
راهنمایی و رانندگی مراجعه و موضوع را پیگیری کنند.

مشکل کجاست؟

کادر درمان بخش خصوصی نگران اعمال قانون دوربین های ترافیکی

پیگیریپیگیری



خبرخبر خبرخبر
مسکن بانوی بندرعباسی تأمین شد

هرمزگان: به دنبال دستور ویژه استاندار هرمزگان مبنی 
بر تهیه منزلی مناسب برای بانوی بندرعباسی که هفته 
گذشته آلونک وی تخریب شــده بود، خانه ای برای او 
رهن شد.استاندار هرمزگان عنوان کرد: با کمک هزینه 
بهزیستی و بنیاد مستضعفان خانه ای مناسب برای بانوی 

بندرعباسی و فرزندانش رهن شد.
وی همچنین بــا تأکید بر ضرورت اجــرای قانون در 
موضوع صیانت اراضی ملی و دولتی، خواســتار تدبیر 
دستگاه های مسئول درخصوص اخذ مجوزها و احکام 
قانونی برای اجرای هرگونه حکم تخریب با لحاظ کردن 

مشکالت کنونی مردم شده است.

 ۲۱۰ زندانی جرایم غیرعمد البرز 
در انتظار آزادی

کرج: مدیرعامل ستاد دیه استان البرز اعالم کرد: ۲۱۰ 
زندانی جرایم غیرعمد این استان چشم انتظار حمایت 

خیران برای آزادی هستند.
 محمدباقر مقدســی میزان بدهی این افــراد را حدود

۸۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: انتظار می رود تمام 
آنان با کمک خیران از زندان آزاد شوند.

وی خاطرنشــان کرد: تعدادی از بدهکاران مالی که در 
زندان البرز به سر می برند به دلیل شیوع ویروس کرونا و 

تعطیل شدن کسب و کار بوده است.

نسخه های پزشکی در سمنان 
الکترونیکی می شود

ســمنان: مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان 
گفت: ۸۰ هزار نسخه پزشکی در مراکز طرف قرارداد با 
این بیمه استان در قالب برنامه نسخه الکترونیکی ثبت 
شد که نقش مهمی در بهبود روند ارائه خدمات درمانی 
دارد.سیدمجتبی اکرم اظهار کرد: با توجه به فواید ارزنده 
این طرح، فراگیــری آن در تمامی مراکز طرف قرارداد 
می تواند ضمن ارتقــای کیفیت خدمات درمانی عامل 

بسیار مؤثری در پیشگیری از شیوع کرونا باشد.
وی اضافــه کرد: طــرح نسخه نویســی الکترونیکی از 
سال گذشــته آغاز شد و اکنون در مراکز ملکی تأمین 
اجتماعی استان سمنان نسخه به صورت الکترونیکی 

نوشته می شود.

 ساخت ۲ هزار واحد مسکن محرومان 
در مازندران

مازندران: معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
مازندران از ســاخت ۲ هزار واحد مسکن محرومان در 
مازندران خبر داد.مهدی رازجویان در جلسه ای با حضور 
خیران مسکن ساز اســتان مازندران با تأکید بر اینکه 
خیران در ساخت مسکن نیازمندان نقش پررنگی دارند، 
افزود: اقدامات خیران مسکن ســاز در استان مازندران 
جای قدردانی دارد.وی ادامه داد: نداشتن مسکن یکی 
از سخت ترین مشــکالت یک خانواده می تواند باشد؛ 
بنابراین آرامش و امنیتی که خیران برای خانواده های 

نیازمند ایجاد می کنند اقدامی خداپسندانه است.

 عبای بوشهر به عنوان صنایع دستی
 برتر جهان انتخاب شد

بوشهر: معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی استان بوشــهر گفت: 
شورای جهانی صنایع دستی، عبای بوشهر را به عنوان 
صنایع دستی برتر انتخاب کرد.لیال رحیمی عنوان کرد: 
تمام مراحل تولید عبای بوشهر شامل تهیه مواد اولیه 
و بافت پارچه در روســتای بحیری شهرستان دشتی 
به عنوان روستای ملی عبابافی انجام می شود.وی اضافه 
کرد: شورای جهانی صنایع دستی با برگزاری یک دوره 
مسابقه در بین صنعتگران ۱۲ کشور، صنایع دستی ایران را 
شایسته عنوان برتر در بین تولیدات دیگر کشورها دانست.

 خرید و فروش امتیاز مسکن ملی 
در همدان ممنوع شد

همدان: مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: 
خرید و فروش امتیاز مســکن ملی در اســتان همدان 
ممنوع است و در صورت مشاهده، سهمیه مسکن فرد 
فروشنده باطل می شــود.داریوش حسینی با اشاره به 
اینکه در این طرح نزدیک به ۱۸ هزار خانواده موفق به 
نام نویسی شدند، افزود: تاکنون به طور قطع برای نزدیک 

به 5 هزار خانواده زمین در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ۱۰۰ میلیون تسهیالت اقدام ملی مسکن به 
متقاضیان واگذار می شود و تا مشخص شدن وضعیت 

این داوطلبان، ثبت نام جدیدی صورت نمی گیرد.

بازداشت های جدید در شهرداری شهریار

تهران: دادستان عمومی و انقالب شهرستان شهریار با 
اشاره به دستگیری معاون سابق فنی و عمرانی شهرداری 
شهریار در ادامه بررســی پرونده فساد این شهرداری، 
گفت: بررســی این پرونده با توجه به ابعاد گســترده 
همچنــان در حال انجام بــوده و تقریباً اموال تصاحب 
شده از تمامی متهمان به بیت المال مسترد شده است.

عسگری پور گفت: روند پرونده با توجه به میزان جرایم 
با ســرعت و دقت در حال بررسی است و متهمان در 
این پرونده در حوزه های مختلفی همچون ساخت وساز 
غیرمجاز، تغییر کاربری ها، مناقصه ها و مزایده ها، اجرای 

پروژه ها و دیگر موارد مرتکب جرم و فساد شده اند.

 توقیف شناور حامل 6 هزار موبایل
 و تبلت قاچاق در بوشهر

بوشهر: فرمانده مرزبانی اســتان بوشهر از توقیف یک 
فروند لنج حامل 6 هزار گوشــی موبایل و تبلت قاچاق 

در آب های بندر ریگ استان بوشهر خبر داد.
ســردار ولی اهلل رضایی نژاد اظهار کرد: مأموران مرزبانی 
شهرستان گناوه با تشــدید نظارت و کنترل موفق به 
شناسایی یک فروند شــناور حامل بار قاچاق در بندر 

ریگ شدند.
وی افزود: در بازرســی از شناور توقیفی حدود 6 هزار 
دستگاه گوشی موبایل و تبلت، ۲ هزار عدد لوازم جانبی 
موبایل و چندین دســتگاه ماینر)استخراج ارز مجازی( 

فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف شد.

 جمع آوری آب های سطحی اهواز 
به عهده شهرداری است

اهواز: اســتاندار خوزســتان گفت: جمع آوری آب های 
سطحی به عهده شهرداری است در حالی که شهرداری 
اهواز امــکان تأمین هزینه ایجاد شــبکه دفع آب های 

سطحی را ندارد.
غالمرضا شــریعتی گفت: جمع آوری آب های سطحی 
براســاس قانون از وظایف شهرداری هاســت و در اهواز 
سیستم جمع آوری آب های ســطحی براساس برآورد 
صورت گرفته بیــن ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه 
دربر دارد که این رقم از عهده شــهرداری خارج اســت 
و قانون هم آن را بر عهده شــهرداری گذاشته که این 

شرایط مشکالت آبگرفتگی را در پی داشته است.

 عملیات اجرایی سه طرح آبرسانی 
در اردستان آغاز شد

کاشان: مدیر اداره آب و فاضالب اردستان از آغاز عملیات 
اجرایی سه طرح آبرسانی روستایی در این شهرستان با 
همکاری بسیج سازندگی و بخشداری مرکزی با افزون 

بر 4میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال اعتبار خبر داد.
رضا دهقانی بیان کرد: اصالح و تعویض شبکه انتقال آب 
روستای کهنگ به طول حدود 6 کیلومتر به همراه  نصب 
تمامی انشــعابات  با اعتبار و همکاری بسیج  سازندگی، 
بخشداری مرکزی و آب و فاضالب در حال انجام است و 

6۹۰ مشترک از آن بهره مند خواهند شد.

به دلیل محرومیت از اینترنت و تلفن همراه در چهارمحال وبختیاری

روستایی ها در دسترس نیستند!
شهرکرد: دسترسی به شبکه تلفن همراه 
و همچنیــن اینترنت به گفتــه تمامی 
کارشناســان این روز ها یکی از ملزومات 
زندگی است چنان که بدون آن واژه هایی 
مانند دولت الکترونیک نامفهوم بوده و در 
شرایطی که بدون اینترنت حتی شرایط 
تحصیــل در زمان کرونــا نیز غیرممکن 
است، اما همچنان بسیاری از روستاییان 
به ویژه در استان چهارمحال وبختیاری از 

آن محروم هستند.
الزم نیســت خیلی هم از شهرکرد برای 
به تصویر کشــیدن محرومیت ها فاصله 
بگیریم، فقط کافی است در 7۰ کیلومتری 
این شــهر راهمان را به سمت شهرستان 
اردل و در میانه آن به سمت باغستان های 

»دیناران« کج کنیم.
سلیمان،  چشــمه  روستاهای الخشک، 
قرآب، گردپینه، عباس آباد، مرادآباد، لشتر 
و چویالن از جمله روســتا هایی هستند 
که سال هاســت با مشــکل آنتن دهی و 
محرومیت از اینترنت روبه رو هستند و هر 
چه از سمت مرکز استان فاصله می گیریم 
این محرومیت ها بیشــتر و سیگنال های 

دولت الکترونیکی ضعیف تر می شود.

70 درصد روستاهای لردگان مشکل س
اینترنت دارند

فرماندار شهرســتان لردگان در گفت وگو 
با خبرنگار قدس با بیان اینکه شهرســتان 
لردگان ۳۰۰ روســتا دارد که 5۰ روستای 
آن بدون ســکنه است در این زمینه به ما 
می گوید: تمامی مراکز مخابرات روستایی 
به فیبر نوری و به شهرستان متصل شدند، 
اما حداقل ۱5۰ کیلومتر فیبر نوری دیگر 
الزم اســت تــا آنتن دهی در شهرســتان 
لردگان تکمیل شود.ملک محمد قربانپور با 
اشاره به اینکه در حال حاضر دهستان اوره 
و باز، منطقه پشت کوه میالس، پشت کوه 

سردشــت، اودرا و منطقه 
گچساران تا امامزاده حسن 
در حوزه آنتن دهی اینترنت 
مشکل دارند، بیان می کند: 
آنتن دهــی تلفن همراه در 
این مناطق خوب اســت، 
اما 7۰ درصد روســتاهای 
شهرستان مشکل اینترنت 
دارند و در مناطق عشایری 
کالس های زیر ۱۰ نفر به 
برگزار  حضــوری  صورت 
می شــود.قربان پور با بیان 
اینکه مناطق پشــت کوه 
میالس و فالرد از طریق 

شــرکت های  وب پوشش دهی می شوند، 
عنوان کرد: اما باز هم ۳۰ درصد روستاها 

در این منطقه مشکل آنتن دهی دارند.

محرومیت 30 درصدی روستاهای س
کوهرنگ از اینترنت

فرمانــدار شهرســتان کوهرنــگ نیز در 
گفت وگــو با خبرنگار قدس با اشــاره به 
اینکــه ۳۰ کیلومتر گردنه »تــاراز« که 
مرز بین اســتان چهارمحال وبختیاری و 

است  خوزســتان  استان 
ندارد،  آنتن دهی خوبــی 
اذعان می کند: این منطقه 
نشده  برق رســانی  هنوز 
اســت که مقرر شده به 
شــدن  بــرق دار  محض 
منطقه مشــکل اینترنت 
و آنتن دهــی تلفن همراه 
نیــز حل شــود.مرتضی 
زمان پور با اشاره به اینکه 
برخــی روســتاهای این 
منطقــه زیــر ۲۰ خانوار 
هســتند و هنوز از برق و 
جاده بهره مند نشــده اند، 
می افزاید: اولویت خدمات رسانی اینترنتی 
و یا آنتن دهی تلفن همراه با روســتاهای 
باالی ۲۰ خانوار جمعیت است که در این 
شهرستان ۳۰ درصد روستاها فاقد برق و 
جاده مناســب هستند و مشکل اینترنت 
و آنتن دهــی موبایل هــم دارند.فرماندار 
شهرستان کوهرنگ توضیح می دهد: تعداد 
۳۹ مدرسه روستایی از طریق اپراتور های 
وب به اینترنت پرســرعت، 46 مدرســه 
روســتایی به اینترنت ثابت و 45 مدرسه 

به اپراتورها متصل شده اند.وی خاطرنشان 
می کند: در این شهرستان در بخش هایی 
که اپراتورها آنتن دهی مناسبی نداشتند 
به اپراتورهای  وب متصل شده و در حال 
حاضر اپراتور های وب، ۲6۰ روستای این 

شهرستان را پوشش دهی می کند.

کمبود اعتباراتس
مدیرکل اداره ارتباطات فناوری اطالعات 
اســتان نیز در گفت وگو با قدس با بیان 
اینکه به واســطه افزایش بانــد اپراتورها 
تاکنون ۱55 کیلومتر فیبــر نوری ویژه 
روســتاها در حال اجرا اســت، گفت: به 
واســطه پوشــش تلفن همراه و اینترنت 
پرســرعت در روســتاها ۸۱ سایت برای 
ارتقای تکنولوژی یا سایت جدید در ۲۱۳ 

روستا پیش بینی شده است.
مرتضی باللی تصریح کرد: اگر دستگاه های 
متولی از جمله شرکت گاز، منابع طبیعی 
و راهــداری برای دریافت مجوز همکاری 
کنند بــاالی ۲۰۰ کیلومتــر فیبر نوری 
روستایی تا پیش از بارندگی ها در استان 

اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در 4۳ شــهر اســتان 
افــزود:  دارد،  وجــود   4G تکنولــوژی 
بخش هایی از جمله دهســتان مشایخ در 
شهرســتان کیار، میانکوه در شهرستان 
اردل و حاشــیه زاینده رود در مجموع ۳۳ 
روستا را تشکیل می دهند که هنوز از فیبر 

نوری برخوردار نیستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه به ازای هر 
کیلومتر اجرای فیبر نوری ۱۳۰ میلیون 
تومان هزینه می شود که از محل اعتبارات 
ارتباطــات تأمین می گردد،  ملی وزارت 
گفت: استان ما نخســتین استانی است 
که در کشور طرح فیبر نوری روستایی را 
اجرا کرده که وزیر شورای فنی این طرح را 

تأیید کرده است.

30 درصد روستاها 
در کوهرنگ 

فاقد برق و جاده 
مناسب هستند و با 
مشکل آنتن دهی 

تلفن همراه و 
اینترنت دست و پنجه 

نرم می کنند
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ساری: مازندران 54 درصد عرصه های جنگلی شمال 
کشور را در اختیار دارد، اما باوجود اجرای طرح تنفس 
و ممنوعیت قطع درختــان، همچنان قاچاقچیان به 

طرق مختلف نفس درختان هیرکانی را می گیرند.
عالوه بــر قاچاق چوب که تن جنگل های شــمال 
و مازنــدران را به لرزه درآورده اســت، حریق نیز 
کابــوس درختــان کمیاب این عرصه هاســت و در 
سال جاری فقط 45 هکتار از جنگل های مازندران 

طعمه آتش شده است.
گرچه دولتمردان بــرای حفاظت از این منابع عظیم 
طرح تنفس جنگل ها را به اجرا گذاشــته و قلع وقمع 
درختــان را ممنوع کردند، اما به نظر می رســد قطع 
درختان پایانی ندارد و تنها شیوه های آن تغییر یافته 

است.
کشف قاچاق چوب به کرات توسط یگان های حفاظت 
و همچنیــن خودروهای انتظامی و یا کشــف زغال 
در خودروهایــی که بدون شــک از ســوختن الوار 
جنگلی حاصل  شــده اســت خود گویــای آتش زیر 
خاکســتر نابودی جنگل های شــمال است که حتی 
باوجود اجرای طرح تنفس، امــا عده ای برای بریدن 

نفس هایش نقشه کشیده اند.

خرد شدن قاچاقس
اگر تا پیش ازاین کامیون های عظیم الجثه غرش کنان 
راه جنگل را با انبوهی از درخت شکسته بر پشت بار 
خود در پیش می گرفتند، اما با اعمال ســخت گیری 
ایــن کامیون ها جای خــود را به وانت هــا و حاال به 
قول مدیرکل منابــع طبیعی مازندران به خودروهای 

شخصی و سواری دادند!
مدیرکل منابــع طبیعی مازنــدران در این خصوص 
می گوید: قاچاق چوب در گذشته با خودروهای نیسان 
و خاور حمل می شد، اما در حال حاضر چوب جنگلی 
در خودروهای پراید و یا توسط موتورسواران حمل و 

جابه جا می شود.
اسحاق عطایی می گوید: متخلفان با خرد کردن چوب 
تالش می کنند با خودروهای سواری آن ها را جابه جا 

کنند. 
وی افزایــش قیمت چوب را ســبب رغبت به قاچاق 
عنوان می کند و می افزاید: اگر جریمه ها افزایش پیدا 

کند، از قاچاق چوب کاسته خواهد شد. 

چه باید کرد؟س
زراعــت چوب در این میان یکی از راه های تأمین نیاز 

کشــور و کارخانه های چوب بری اســت که به تازگی 
دولتمردان با پرداخت 

تسهیالت ۸۰ میلیونی برای این نوع زراعت و همچنین 
توزیع نهال رایگان سعی دارند برای سال های آینده از 

عمق این مشکالت بکاهند.
گفتنی است در همین راستا رئیس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری در ســفر به استان گیالن گفت: 
دولــت برای حمایــت از طرح زراعــت چوب عالوه 
 بر توزیــع نهال رایگان، بــه ازای هر هکتــار 7۰ تا

۸۰ میلیون ریال تســهیالت با چهار ســال تنفس و 
بازپرداخت ۱۰ ساله اعطا می کند.

مســعود منصور اظهار کرد: بازپرداخت این تسهیالت 
پس از چهار سال تنفس، ۱۰ ساله است.

قدس آنالین گزارش می دهد

قاچاقچیان و بریدن نفس جنگل های هیرکانی

زگارشزگارش

7970zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

               1 
               2 

               3 

               4 

               5 

               6 

               7 

               8 

               9 

               10 
               11 

               12 

               13 

               14 

               15 
 

»الف«  جمع  و  هزارهاست  پادزیست-   .۱ 
پول  گلو-  عضالت  غیرارادی  حرکت   .۲
اهل   .۳ پاریس  مشهور  موزه   – خودمان 
جستجو   - »طاعون«  نویسنده   روم- 
4. شیمی کربن- ناپاکی- پیامبران- نوعی 
کردی-  شب  پاراف-   .5 الکترونیکی  مدار 
سر فوتبالیست 6. شهر خون و قیام- اهل 
آن  قدیم  نام   .7 کوچک  کرنای  تایلند- 
آمریکایی  نویسنده  بوده-  »عبادان« 
اسمی  ، نامور  آوارگان«-  و   »ولگردان 
جنس  از  مسافربری-  هواپیمای  نوعی   .۸
ماده ای شیمیایی- جواب مثبت ۹. بیمار- 
دیوار قلعه- گرامی داشتن ۱۰. یکدندگی- نام 
دخترانه ایرانی و گلی خوشبو و سفیدرنگ- 
از  تکیه دادن-   .۱۱ موالنا  موردعالقه  ساز 
مالیم  و  خنک  باد  روم باستان-  پادشاهان 
۱۲. از حبوبات- سرشک دیده- گودی میان 

دریا- مقابل دخل ۱۳. شیوه ای درمانی در 
طب سنتی- چرخ خودرو- آشوب و فتنه 
۱4. مصغر مرد- آتش سوزی- ظرف آبخوری 
۱5. گاهی از مادر مهربانتر می شود- ... جام 
جم از ما می کرد/آنچه خود داشت زبیگانه 

تمنا می کرد

امام  لقب  قرآن کریم-  در  سوره ای   .۱
 – لجام  واخواست سفته-  زمان »عج« ۲. 
بهجت   – قیم  نامگذاری-   .۳ واقعه   شرح 
4. واحد- پسوند شباهت- صدای شیون- 
بزرگ ترین کالنشهر مذهبی جهان 5. میوه 
یونان  نه گانه  موزه های  از  بی پایان-  نیکو- 
باستان 6. ساعی- الزمه طبخ چایی- درک و 
شعور 7. ارث برندگان- شبیه ماه- از مقاطع 
تحصیالت عالیه ۸. گروه ، دسته- جهان پهنا- 
طایفه ۹. معاضدت- گوشه ها- الیاف داخل 
دوات ۱۰. بزکوهی- بازی معروف رایانه ای- 

سرباز همه فن حریف ۱۱. مظهر سردرگمی- زن نومید- 
دشمن سرسخت ۱۲. نوعی آچار- زخم و جراحت- اهل 
شهر »توت«- ابزارکار باغبان ۱۳. شیک و مجلل- مقتدا 
رویه  پهلوانان-  سرگردان-   .۱4 درهم  آمیخته  پیشوا-   ، 
برادر  و  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سابق  دروازه بان   .۱5

»جادوگر فوتبال آسیا«- سمت و جهت

  افقی

  عمودی
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