
بازگشایی گره کور»کوره داران« قیمت شیر خام ثابت خواهد ماند
حاشیه نشینان شهرک صنعتی کرمان سروسامان می گیرنددبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی: 

دبیر اتحادیــه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
صنایع لبنی خراسان رضوی گفت: در دو، سه ماه 
آینده دیگر شاهد افزایش قیمت لبنیات نخواهیم 
بود و دولت سعی دارد قیمت شیر خام را ثابت 

نگه دارد.
مهدی هدایت نیا در خصــوص میزان افزایش 
قیمت لبنیات اظهار کرد: قیمت لبنیات نسبت 

به ماه گذشته ...

نشــانی کوره هــای آهک پــزی کرمــان را از 
هرشهروندی که سراغ بگیری نامی آشناست، اما 
از سرنوشت و مصائبی که ساکنان این کوره ها 
با آن دست وپنجه نرم می کنند، کمتر شخصی 
خبر دارد.کوره های آهک پزی انتهای شــهرک 
صنعتی، یکی از سوژه های قدیمی است که هر 
چند هرازگاهی پای یکی از خبرنگاران از جمله 

ما به آن باز می شود و... .......صفحه 4.......صفحه 3

عملکرد سلیقه ای بانک ها در اعطای تسهیالت ازدواج
حضور 5 هزار بسیجی 
در طرح »مسجد سنگر 

سالمت« خراسان رضوی 

تشکیل ۲ هزار پرونده 
برای نانوایان متخلف 

خراسان رضوی 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 
.......صفحه 2 

گزارش قدس از راه باریکه ای که 
سال هاست نام جاده را یدک می کشد

خاک وعده ها 
روی 

جاده صالح آباد 
 شهرســتان محروم و مــرزی صالح آباد از ســه 
محور برون شــهری با شهرهای تربت جام، مشهد 
و ســرخس ارتباط دارد و بیشــتر تردد مردم این 
شهرســتان با شهرهای تربت جام و مشهد است و 
محدوده راه های برون شهری صالح آباد با تربت جام 
حدود 90 کیلومتر، با محور مشهد- سرخس 53 
کیلومتر و با ســرخس )از مسیر سد دوستی( 45 
کیلومتر است. فرســوده و قدیمی بودن آسفالت، 
وجود چاله های فراوان، کم عرض بودن، نداشــتن 
شانه خاکی در بیشتر نقاط، پیچ های خطرناک و 
بدون دید مناســب، نبود خط کشی و خط کشی 
کمرنــگ و قدیمــی، نبود گاردریــل و حفاظ در 
نقــاط خطرناک، وجود پل های فرســوده و بدون 
حفاظ، وجود ســرعتگیرهای بدون رنگ آمیزی و 

غیراستاندارد و... 

قوانین خلق الساعه مشکل ساز شد

.......صفحه 2 

معاون سالمت و دفاع زیستی ســپاه امام رضا)ع( خراسان 
رضوی گفت: 5هزار بسیجی آموزش های مرتبط برای مقابله 
با کرونا را فرا گرفته و بیشتر آن ها تاکنون در طرح »مسجد 
سنگر سالمت« این استان به کار گرفته شدند. دکتر محمود 
صادقی وزین افــزود: تاکنون 2 هزار و 495 پایگاه مقاومت 

بسیج در مساجد ...

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراســان رضوی گفت: در 
قالب گشت های مشترک نظارتی با دستگاه های متولی تعداد 
2 هزار پرونده برای نانوایان متخلف در استان تشکیل شد. 
حمیدرضا نوری افزود: این گشــت های نظارتی به صورت 

مشترک با ...
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)) آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت دوم((
شرکت تعاونی مصرف کارگران موسسه های فرهنگی آستان قدس رضوی
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به اطالع اعضای محترم ش��رکت تعاونی مصرف 
موسس��ه های فرهنگی آس��تان قدس رضوی 
می رس��اند مجمع عموی عادی بطور فوق العاده 
ن��و ب��ت دوم ش��رکت راس س��اعت 12/00  روز  
دوش��نبه  مورخ 1399/10/01 در محل ساختمان 
ش��ماره یک دانش��گاه عل��وم اس��المی رضوی ، 
برگزار خواهد شد.لذا از اعضای محترم تعاونی 
مصرف دعوت می شود در این مجمع شرکت و یا 
نماین��ده تام االختیار خود را خواه عضو و یا غیر 

عضو کتبًا معرفی نمایند.
)هری��ک از اعضاء می توانند ع��الوه بر رای خود 
حداکثر))  3 (( رای وکالت دیگر داش��ته باشند 
و هر فرد غیر عضو فقط می تواند وکالت ))  1  (( 

عضو را داشته باشد(
دستور جلس��ه : 1- استماع گزارش هیات مدیره 
و بازرس��ان     2- ط��رح و تصویب صورتهای مالی 

سال1398و نحوه تقسیم سود ویژه سال مربوطه

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال1399
4- اتخ��اذ تصمی��م در خصوص تعیی��ن تکلیف 
ملک ش��رکت تعاونی   5- انتخاب اعضای اصلی 
و علی البدل هیات مدیره ش��رکت تعاونی برای 

مدت 3 سال 
6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان 

برای مدت یک سال مالی
ضمن��ا از کلی��ه اعض��ای محت��رم ک��ه تمایل به 
کاندیدای انتخاب��ات هیات مدیره یا بازرس��ان 
ش��رکت تعاونی مصرف را دارند تقاضا می شود 
حداکثر تا 17 آذر ماه 1399 ش��خصًا درخواس��ت 
خود را جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی در 

شعبه مرکزی تحویل فرمایند.
***توج��ه :ارائ��ه کپی یا اص��ل کارت ملی جهت 

شرکت و یا وکالت درمجمع الزامی می باشد***
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف



گزارشقدسازراهباریکهایکهسالهاستنامجادهرایدکمیکشد

خاکوعدههارویجادهصالحآباد
 ابوالحسنصاحبیجهانآبادی:شهرستان 
محــروم و مرزی صالح آباد از ســه محور 
برون شــهری با شــهرهای تربــت جام، 
مشــهد و ســرخس ارتباط دارد و بیشتر 
تردد مردم این شهرســتان با شــهرهای 
تربت جام و مشهد است و محدوده راه های 
برون شهری صالح آباد با تربت جام حدود 
90 کیلومتر، با محور مشهد- سرخس 53 
کیلومتر و با سرخس )از مسیر سد دوستی( 
45 کیلومتر است. فرسوده و قدیمی بودن 
آسفالت، وجود چاله های فراوان، کم عرض 
بودن، نداشتن شانه خاکی در بیشتر نقاط، 
پیچ های خطرناک و بدون دید مناسب، نبود 
خط کشی و خط کشی کمرنگ و قدیمی، 
نبود گاردریل و حفاظ در نقاط خطرناک، 
وجود پل های فرســوده و بــدون حفاظ، 
وجود ســرعتگیرهای بدون رنگ آمیزی و 
غیراستاندارد و... از جمله معایب محورهای 
صالح آباد است و از سویی نداشتن متولی 
و مستقل نبودن اداره راهداری و حمل و 
نقل جــاده ای صالح آباد هم درد مضاعفی 
است که نارضایتی های زیادی برای مردم 
و رانندگان این شهرستان محروم و مرزی 

به وجود آورده است.

جادهباریکودوطرفهس
یکی از اهالــی تربت جام که در صالح آباد 
اشــتغال دارد، می گوید: به خاطر اینکه 
محور صالح آباد- تربت جام بسیار نامناسب 
و فرســوده اســت از خودروام کــه تازه 
خریده ام اســتفاده نمی کنم و با وســایل 
نقلیه مسافربری و تاکسی ها تردد می کنم. 
وی می افزاید: چیزی که عیان اســت چه 
حاجت به بیان اســت، جاده صالح آباد- 
تربت جــام باریــک و کم عرض اســت و 
استاندارد نیست و موجب خطرات زیادی 
برای رانندگان و مسافران شده به طوری 
که حوادث خونین زیادی را در این محور 

شاهد بوده ام. 
وی خاطرنشــان می کند: در قسمت های 
زیــادی از این محور، آســفالت بســیار 
نامناسب اســت و به خودرو و جلوبندی 
آن خســارت های زیادی وارد می شود و 
در قسمت های کمی که آسفالت مناسبی 
دارد، عرض جاده کم اســت و از آنجا که 
جاده دوطرفه است تصادف های خطرناکی 
در این مدت رخ داده و ســبب از دســت 
دادن جان بسیاری از مسافران و رانندگان 

این محور شده است.

آسفالتخرابوکهنهس
یکی از فرهنگیان صالح آباد هم می گوید: 
وضعیت آسفالت جاده های این شهرستان 
بسیار نامناسب است و هر دو محور مشهد 
و تربت جام آسفالت خراب و کهنه ای دارد، 
آســفالت کیفیت خود را از دست داده و 
موجب خســارت زیادی بــه جلوبندی و 

شاسی خودروها می شود. 
مصطفی رحیم پور می افزاید: در بیشــتر 
نقاط جاده هــای صالح آباد به تربت جام و 
مشهد شانه خاکی وجود ندارد، خارهای 
اطراف جــاده به داخل جاده پیشــروی 
کرده و پس از هر بارندگی شاهد تخریب 
قســمتی از پل های این دو جاده هستیم 
که برخی از این پل ها مرمت و بازســازی 

نشــده اند. وی خاطرنشان می کند: وجود 
آسفالت فرسوده با چاله های فراوان، وجود 
پل های فرسوده و بدون حفاظ، پیچ های 
خطرناک و نداشتن حفاظ و گاردریل در 
برخی قسمت های مرتفع، از جمله معایب 

جاده های صالح آباد است.

مسئوالنباپرایددراینجادهترددکنندس
یکی از روســتاییان بنی تــاک می گوید: 
جاده های صالح آباد واقعاً تأسف برانگیز است 
از مســئوالن انتظار داریم با خودروهایی 
نظیر پراید در این جاده ها تردد کنند تا از 
درد مردم صالح آباد آگاه شوند. غوث الدین 
صمدزاده می افزاید: در طول ســال تعداد 
زیادی از خانواده ها در این شهرستان یک 

یا چند نفر از عزیزان خود 
را در تصادفات محورهای 
دســت  از  صالح آبــاد 
می دهند، تصادفاتی که اگر 
رسیدگی  محورها  این  به 
روی  هرگــز  می شــد 
نمی داد. وی از مســئوالن 
خواســت: بــه جاده های 
صالح آبــاد  شهرســتان 
توجه کننــد، این جاده ها 
و  محرومیت  نشان دهنده 
مظلومیت صالح آباد است 
و در استان جاده هایی به 
خرابی جاده های صالح آباد 

ندیده ام.

کرایههامصوباستولیچیزیجزس
خسارتبرایمانمیماند

یکی از رانندگان خودروهای مســافربری 
صالح آبــاد هــم می گوید: مــن و دیگر 
رانندگانــی که در محورهــای صالح آباد 
تــردد می کنیم از بی توجهی مســئوالن 
به وضعیت جاده های صالح آباد خســته 
شده ایم، این جاده ها برایمان جز خسارت، 

هزینه و استهالک چیزی در بر ندارد. 
حســین خوشــنام می افزایــد: کرایــه 
محورهــای صالح آبــاد مصوب اســت و 
افزایش کرایه ها همانند ســایر شهرها با 
مقدار مسافت محاسبه می شود اما کیفیت 
این جاده ها بســیار خراب تر از محورهای 
سایر شهرهاست. وی خاطرنشان می کند: 
رانندگان شــاغل در محورهای صالح آباد، 
بیشــتر درآمد خود را صرف هزینه هایی 
می کننــد کــه خرابی جاده هــا به آن ها 
تحمیل می کند، در حالی که در شهرهای 

مجاور رانندگان این هزینه ها را ندارند.

رانندگیخطرناکدرشبس
یکــی از اهالــی روســتای جهان آباد هم 
می گوید: جاده های صالح آباد متأسفانه برای 
مــردم و رانندگانی که در آن ها تردد کرده 
و می کنند یادآور خاطرات تلخ و جانکاهی 
اســت و بیشــتر مردم این دیار عضوی از 
خانواده و بســتگان یا دوستان خود را در 
تصادفــات این محورها از دســت داده اند. 
غالمحســن کاظمی می افزایــد: خرابی 
جاده های صالح آباد عالوه بر حادثه آفرینی 
آن، ســبب فرسایش الســتیک، خرابی 
جلوبندی و شاســی و مســتهلک شدن 
خودرو می شــود که از مســئوالن استان 
می خواهیــم از این جاده هــا بازدید کرده 
و به آن رســیدگی کنند. وی خاطرنشان 
روستای  محدوده  از  کرد: 
درخت بیــد تا ســه راهی 
صالح آباد- مشهد- سرخس 
حــدود 37 کیلومتر بوده 
که در محــدوده اداره راه 
است  سرخس  شهرستان 
و توجــه خاصــی به این 
کمتر  نمی شود،  محدوده 
از دو کیلومتر از این محور 
روکش آسفالت نامناسبی 
شده و خط کشی ندارد که 
رانندگی در شــب در این 
خطرناک  بسیار  محدوده 

است.

مصالحراهسازینداریمس
رئیس اداره راه و شهرســازی شهرستان 
تربت جــام دربــاره وضعیــت جاده های 
برون شــهری صالح آباد می گوید: تا پیش 
از ســال 98 تمامی پروژه های بهســازی 
محورهای برون شــهری در اختیــار اداره 
راه و شهرســازی بــوده و اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای هیچ گونه اختیاری 
بر چگونگی هزینه در پروژه های بهسازی و 
تخصیص آن به محورها نداشته و از ابتدای 
ســال 98 این اختیار به اداره راهداری و 

حمل و نقل جاده ای واگذار شده است. 
جــواد نژادی پور می افزایــد: برای روکش 
محورهای صالح آباد، تربت جام و سه راهی 
مشهد- سرخس )محدوده اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای صالح آباد( 24 میلیارد 
ریال اعتبار اختصاص یافتــه و مجوز دو 
مناقصه آن نیز صادر و برخی قسمت های 
این دو محور روکش خواهند شــد، ضمن 
اینکه حدود 18 کیلومتر آن در سال های 
گذشته بهسازی شــده و 30 کیلومتر از 

محور سه راهی صالح آباد- مشهد- سرخس 
نیاز به بهسازی دارد. 

وی خاطرنشــان کرد: برخی به اشــتباه 
تصور می کنند تمــام 90 کیلومتر محور 
ســه راهی صالح آباد- مشــهد- سرخس 
در حوزه اســتحفاظی اداره راه صالح آباد 
اســت در حالی که 37 کیلومتر انتهایی 
این محور در حوزه اســتحفاظی اداره راه 
سرخس است. نژادی پور با اشاره به اینکه 
در صالح آباد مشکل نبود مصالح راهسازی 
است تصریح کرد: پیمانکاران در صالح آباد 
به لحاظ مصالح راهســازی از قبیل شن، 
ماسه و... با مشکل مواجه هستند و در این 
شهرستان یا شن شویی ها تعطیل هستند و 
یا مصالح مورد نیاز پیمانکاران راهسازی را 
در اختیار ندارند و این موضوع به مشکالت 
و هزینه های پیمانکاران راهسازی می افزاید. 
وی دربــاره نبود متولی برای اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای صالح آباد خاطرنشان 
کرد: به علت نوع چارت سازمانی از گذشته 
برای صالح آباد نیرو و مسئول تعریف نشده و به 
زودی با چارت سازمانی جدید اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای صالح آباد به صورت 
رسمی دارای مسئول و متولی خواهد شد.

انشاءاهللبهزودی!س
فرماندار شهرستان صالح آباد هم در پاسخ 
به گالیه هــای مردمی گفت: ان شــاءاهلل 
راه های ارتباطی صالح آباد با شهرستان های 
مجــاور از فرعی به اصلی ارتقا و از بودجه 

ملی بهره مند خواهند شد. 
ولی قلیچی افزود: پــس از پیگیری های 
فراوان به دستور وزیر نشستی در خصوص 
رفع مشکالت زیرساختی و ارتقا و توسعه 
و آبادانی شهرستان صالح آباد در آبان ماه 
گذشته به صورت ویدئوکنفرانس تشکیل 
شد و در آن جلسه مســئوالن وزارت راه 
و شهرســازی، سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

حضور داشتند. 
فرمانــدار صالح آباد اختصــاص بودجه ۶ 
میلیارد و 700 میلیون تومانی در سال 98 
و 4 میلیارد و 850 میلیون تومان امسال 
در اعتبارات شهرســتان به حــوزه راه که 
30 درصد کل بودجه شهرستان را شامل 
می شود را برای حل مشکالت زیرساختی 
حــوزه راه صالح آبــاد، ناکافی دانســت و 
خواستار تخصیص بودجه در سطح ملی 
شد.فرماندار صالح آباد در ادامه تصریح کرد: 
در جمع بندی این نشست مقرر شد تکلیف 
محورهای ارتباطی صالح آباد به تربت جام و 
دوراهی سرخس با اختصاص اعتبار توسط 
وزارت راه و شهرسازی تعیین شود و انجام 
مطالعات آن آغاز و پس از طی فرایندهای 
اداری و ارتقا به راه اصلی برای جذب اعتبار 
ملی در ســازمان برنامه و بودجه کشور از 
طریق استانداری و نماینده پیگیری شود.  

ولی قلیچی همچنین افزود: سازمان راهداری 
و حمل و نقــل جاده ای در خصوص اتمام 
پروژه های نیمه تمام روستایی اقدام کرده و 
پس از جلسه، طی تماس تلفنی با نماینده 
و ارائه گزارش، مقرر شــد پیگیری الزم به 
منظور تسریع موضوع از طریق وی انجام شود.

 
بارشهایسیالبی

واستمرارمشکالتزیرساختی
بنا بر اعالم مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان 
رضوی بارش های ســیالبی، برف و باران تا عصر جمعه 
ادامه خواهد داشت که این بارش ها موجب آب گرفتگی 
معابر در شهرها و اختالل رفت وآمد در جاده های استان 
خواهد شــد و در مناطق سردســیر و کوهستانی نیز 

به صورت برف خواهد بود.
شنیدن همین خبر کافی است که خراسانی ها تمام این 
چند روز پیش رو را در اضطراب و نگرانی به سر ببرند؛ 
چراکه از سال های گذشته تاکنون بارها شاهد بوده اند 
پس از بــارش باران حتی بارش های اندک، ســیالب 
شهری و آب گرفتگی معابر خسارت های فراوانی را به بار 
آورده، زندگی روزمره شهروندان را دچار اختالل کرده 
و در مــواردی موجب بی خانمانی و یا حتی مرگ افراد 

شده است.
این در حالی اســت که به دلیل قرار گرفتن کشور ما و 
به  ویژه خطه خراسان در منطقه خشک و نیمه خشک، 
همواره با کمبود آب دست وپنجه نرم کرده و به همین 
خاطر اســت که بارش بــاران و برف بــه  عنوان یک 
نعمت بزرگ در فرهنگ مردم نهادینه شــده اســت. 
نعمت و فرصت طالیی کــه به خاطر عملکرد ضعیف 
و سوءمدیریت دســتگاه های مسئول در ادوار مختلف، 
همواره و هر باره برای بخشی از جامعه و مردم تهدیدی 

ویرانگر بوده است.
به  عنوان  مثال در ســالی که گذشت، به دنبال افزایش 
قابل  توجه بارندگی ها در کشــور و خطه خراسان، در 
حالی  که موجی از شادمانی و امید را به خصوص برای 
کشــاورزان این خطه به ارمغان آورد، اما خسارت های 
فراوانی نیز به زیرســاخت های شــهری و روستایی در 
مناطق مختلف خراسان بزرگ وارد کرد، رفت وآمد در 
خیلی از جاده های درون و برون شــهری مختل و ده ها 
خانه روستایی تخریب شد؛ چندین نفر از خراسانی ها 
جان باختند و بسیاری نیز تمام دارایی شان را از دست 

دادند.
مشــهد به  عنوان دومین کالنشهر کشور نیز برخالف 
انتظــار در این ســال ها همواره با شــنیدن خبر از راه 
رســیدن بارش ها، به خود لرزیده است؛ چراکه با وجود 
صرف میلیاردها ریال برای رفع نقایص و کاســتی های 
مربوط به جمــع آوری آب های ســطحی و وعده های 
مدیریــت شــهری اش در این خصــوص، خیابان ها و 
معابر محالت مختلفش هر ســاله با اندک بارشی، به 
استخرهای پرآب بدل می شــود و عالوه بر اختالل در 
رفت وآمد و زندگی روزانه شهروندانش، در موارد بسیاری 
حتی شاهد تخریب منازل مسکونی به ویژه در مناطق 

پایین دست پیرامونی شهر بوده است.
مسئوالن اما در این سال ها همه حرفشان یکی بوده و 
همصدا وجود اشــکال در سامانه های زهکشی، دخل و 
تصرف در رود  دره ها، بی توجهی به شــیب و استاندارد 
نبودن معابر شــهر، عقب ماندگی در اجرای پروژه های 
آبخیزداری و آبخــوان داری، کم حجم بودن کانال های 
انتقال آب و نبود ســامانه مناسب جمع آوری آب های 
ســطحی و امثــال آن را دالیل اصلی بــروز اتفاق ها و 

خسارت های ناشی از بارش ها عنوان کرده و می کنند.
پرســش های اساسی اما همچنان باقی است که چرا با 
وجود مشــخص بودن نقص و کاستی ها و اتفاقاً اشراف 
مسئوالن به این مشکالت، هنوز فرصت بارندگی بیشتر 
به عنوان تهدید شناخته می شود؛ اگر مانعی بر سر راه رفع 
این کاستی ها وجود دارد، چرا مسئوالن به  جای اعالم 
آن، وعده های واهی سر می دهند؛ مگر چند سال پیش، 
مناطق سیل خیز و نقاط حادثه خیز استان شناسایی و 
نقشــه آن ها آماده نشد؛ مگر قرار نبود آزادسازی بستر 
رودخانه ها و مسیل هایی که تعارضات و تصرفاتی داشته 
به سرعت انجام شــود؛ و پرسش های فراوانی که نیازی 
به نوشتن نیست. اما کاش مدیران و مسئوالن استان و 
شهر مشهد یک  بار برای همیشه این شجاعت و جسارت 
را پیدا می کردند و صادقانه می گفتند توان حل مشکل 
را ندارند تا شاید خیال مردم از بابت آن ها راحت شود و 
خود فکری به حالشان بکنند؛ شاید این  گونه هم بشود از 

وسعت و حجم خسارت های بارندگی ها کاست.

قوانینخلقالساعهمشکلسازشد
عملکردسلیقهایبانکها
دراعطایتسهیالتازدواج

صبحتوس:مشــکالت مالی همواره یکــی از دالیل 
زوج های جوان برای تعویق تاریخ ازدواج است، از همین 
رو، دولت عالوه بر افزایش وام ازدواج، باید مسیر دریافت 
این تسهیالت را هموار  کند.بر همین اساس در سال های 
گذشته میزان وام پرداختی به زوج ها از 3 میلیون تومان 
در سال 95 به 30 میلیون تومان در سال 98 و سپس 
به 50 میلیون تومان افزایش یافت، اما امروز جوانان باید 

راه  ناهمواری را برای رسیدن به وام ازدواج طی کنند.
ســنگ اندازی برخی بانک ها در زمینه وام ازدواج سبب 
شــده تا برخی ازآن ها نهایت سخت گیری را در اعطای 
تسهیالت در دستور کار خود قرار دهند و وامی که برای 
گره گشــایی از زندگی جوانان تدبیر شده به بالی جان 

جوانان تبدیل شود.

جایخالینظارتدرنظامبانکیس
تهیه ضامن مشــکل اصلی جوانان بــرای دریافت وام 
ازدواج است. با مراجعه به چند بانک و مشاهده مدارک 
ســلیقه ای برای دریافت وام، عدم نظارت بر فعالیت و 
اعطای تســهیالت در بانک ها مشهود است.در اعطای 
تسهیالت ازدواج، وقتی جوانان برای دریافت وام ازدواج 
به بانک مشخص شده در ســامانه دریافت وام ازدواج 
مراجعــه می کننــد، بانک متقاضــِی دو ضامن همراه 
با کســر از حقوق و چک و ســفته به اندازه مبلغ وام 
اســت. این در صورتی است که مدارک مورد نیاز برای 
دریافت وام ازدواج با مدارک آیین نامه کشوری دریافت 
وام ازدواج همخوانی ندارد و کارمندان در پاسخ به این 
عدم تطابق با صراحت می گویند: »بانک این مدارک را 
مشخص می کند و کاری با قانون ندارد«.محمد صفایی 
نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
درباره درخواست ســلیقه ای مدارک از سوی بانک ها 
بــرای دریافت وام ازدواج اظهــار کرد: برخی بانک ها با 
عملکرد سلیقه ای در اعطای وام موجب طوالنی شدن 
صف انتظار برای دریافت تسهیالت وام ازدواج از سوی 
جوانان می شوند که الزم است مورد پیگیری قرار بگیرند.

وی افزود: برخــی بانک ها در ارائه اطالعــات و آمار و 
اینکه چه میزان از منابع و تســهیالت آن ها در داخل 
اســتان صرف می شود، کم کاری می کنند که به زودی 
اسامی آن ها رسانه ای خواهد شد.دبیر شورای هماهنگی 
بانک های خراســان رضوی در ادامــه داد: یکی از علل 
سخت گیری بانک ها در بحث ضامن به مصوبه مجلس 
شــورای اســالمی برمی گردد؛ چرا که در قانون ضامن 
معتبر عنوان شده و معیار هایی دارد و ممکن است برخی 
ضامن ها از دید برخی بانک های عامل، معتبر نباشند.وی 
افزود: اگر در قانون به این موضوع اشاره نمی شد، بانک ها 
راحت تر می توانستند این وام ازدواج را پرداخت کنند؛ چرا 
که با وجود عنوان معتبر در توضیحات تعیین شده برای 
ضامن از سوی مجلس، بانک ها باید بیشتر تحقیق کنند.

صفایی نیکو تصریح کرد: از مردم می خواهم بانک هایی 
را که برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بیشتر 
از یــک ضامن معتبر تقاضا می کنند به ســازمان های 
نظارتی و به ویژه واحد های بازرسی و نظارت همان بانک 
معرفی کنند تا این تخلف آن ها مورد بررسی قرار گیرد.
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مسافر:روز جهانــی معلوالن یک بهانه تقویمی است تا 
برای یک روز هم که شده تمام توجهات به یک موضوع 
خاص معطوف شــود و این موضوع چیزی نیست جز 

معلول و معلولیت.
این بار و در این نوشته تنها می خواهیم نگاهی به سرفصل 
خواســته ها یا نیازهای اولیه این بخش از هموطنانمان 
داشته باشــیم و در مقابل به کیفیت و کمیت برآورده 

شدن این نیازها هم اشاره ای کوتاه داشته باشیم.
نکته اول دسترسی آسان معلوالن به خدمات آموزشی و 
بهداشتی است؛ چرا که هر چند امکانات آموزشی مهیا 
شــده برای این بخش از جمعیت جامعه در کالنشهری 
مانند مشهد نسبتاً قابل قبول است اما هنوز بسیاری از 
معلوالن استان از حداقل امکانات در این بخش بی بهره 

هستند .
بر اســاس گفته مســئوالن آموزش استثنایی خراسان 
رضوی احتمال حضور بیش از   24 هزار معلول نیازمند 
به تحصیل در خراسان رضوی وجود دارد، این در حالی 
است که سرشــماری نفوس مرکز آمار خراسان شمار 
معلوالن الزم  التعلیم را   3۶ هزار نفر عنوان کرده است. لذا 
می بینیم هنوز ابتدایی ترین نیاز معلوالن با اما و اگرهای 
فراوانی همراه است و بی تردید همین محرومیت معلوالن 
دارای شــرایط تعلیم از یادگیــری، کلیدی ترین عامل 
محرومیت آن ها از ســایر امکاناتی است که می تواند در 

آینده مشمول یک معلول باسواد باشد.

نکتــه دوم فراهم کردن زیرســاخت های عمومی برای 
اســتفاده جامعه معلوالن اســت؛ و این موضوع زمانی 
اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم براساس اعالم 
مسئوالن 34 درصد جمعیت معلوالن خراسان رضوی، 
در مشهد هســتند که معادل 3 درصد از جامعه هدف 

بهزیستی کل کشور می شود.
به بیان ســاده اینکه خراســان رضوی نزدیک به 130 
هزار معلول شناخته شده دارد و نزدیک به 40 هزار نفر 
آن ها در مشهد هســتند اما در مقابل آنچنان که بارها 
تشــکل های مختلف معلوالن اعالم کرده اند نزدیک به 
90 درصد معابر و اماکن عمومی شــرایط اولیه استفاده 

معلوالن را دارا نیستند.
نکته سوم مسئله اشتغال معلوالن است؛ به حکم قانون 
باید معلوالن در مجموع اســتخدامی های دستگاه های 
دولتی ســهم 3درصدی داشته باشند حتی در قانون به 
صراحت ذکر شده است: اختصاص حداقل ۶0 درصد از 
پست های سازمانی تلفنچی )اپراتور تلفن و دستگاه ها( 
شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، 

کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی.
لذا بدون هیچ قضاوتی تنها این پرسش را مطرح می کنیم 
که چند نفر از ما چنــد بار در مراجعه به ادارات دولتی 
شــاهد حضور یکی از معلوالن به عنوان متصدی در هر 
بخشی بوده ایم و به خوبی می توان گفت نمره بسیاری از 
ادارات دولتی در این بخش نمره قبولی نیست و جذب 

معلوالن هم مانند بسیاری از مواد قوانین دیگر هم فعاًل 
در نقطه کور مدیران دستگاه های دولتی قرار دارد.

ذکر این نکته الزم اســت که در قانون مصوب سال 9۶ 
تسهیالت ویژه ای برای خوداشتغالی معلوالن و واحدهای 
غیردولتی جذب کننده معلوالن در نظر گرفته شده است.

البته آنچنان که مدیران استانی مدعی هستند خراسان 
رضوی در این بخش هم پیشرو است و 4۶درصد از تعهد 
ایجاد اشتغال برای 5هزار نفر از معلوالن در سال جاری 
تاکنون محقق شده که جای قدردانی دارد اما اگر همین 
آمار هم معیار قضاوت باشد معنای مخالف آن این است 
که وقتی در بهترین حالت و در اســتانی مانند خراسان 
رضــوی که پس از تهران در رتبه دوم جمعیتی و تعداد 
واحدهای تولیدی و صنعتی قرار دارد شاید در یک سال 
3هزار نفر از معلوالن صاحب شــغل بشوند خود نشانه 
عقب ماندگی شدید در اجرای این دستور قانونی در کل 

کشور است.
نکته پایانی اینکه می دانیم هنوز در خراسان رضوی هزار 
و 300 خانواده دارای دو معلول و بیشتر داریم که خانه 
ندارند و برای معلوالن زیادی هنوز داشتن یک ویلچر آرزو 
است و رفتن به یک مجموعه آبی مناسب سازی شده برای 
بسیاری از آن ها رؤیایی دست  نیافتنی است و کمبودهای 
آن ها و محرومیتشــان آن قدر زیاد است که معلولیت 
جسمی آن ها کوچک ترین مشکلشان به حساب می آید.

چند نکته در حاشیه روز جهانی معلوالن 
دیدگاهدیدگاه

خبرخبر
حضور5هزاربسیجیدرطرح»مسجد

سنگرسالمت«خراسانرضوی
ایرنا:معاون ســالمت و دفاع زیستی سپاه امام رضا)ع( 
خراســان رضوی گفت: 5هزار بســیجی آموزش های 
مرتبط برای مقابله با کرونا را فرا گرفته و بیشتر آن ها 
تاکنون در طرح »مسجد سنگر سالمت« این استان به 
کار گرفته شــدند. دکتر محمــود صادقی وزین افزود: 
تاکنون 2 هزار و 495 پایگاه مقاومت بسیج در مساجد 
خراســان رضوی فعالیــت خود را در ایــن طرح آغاز 
کرده اند.وی ادامه داد: هر کدام از بســیجیان فعال در 
این طرح، به مدت چهار ساعت، بسته به شرایط کرونا 
در هر شهر به صورت حضوری، غیرحضوری و مکتوب 

آموزش دیده اند.

تشکیل2هزارپروندهبراینانوایان
متخلفخراسانرضوی

ایرنا:مدیــرکل غله و خدمــات بازرگانی خراســان 
رضوی گفت: در قالب گشــت های مشترک نظارتی با 
دســتگاه های متولی تعداد 2 هزار پرونده برای نانوایان 
متخلف در استان تشکیل شد. حمیدرضا نوری افزود: 
این گشــت های نظارتی به صورت مشترک با سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات و بازرسان 
اداره کل غله طی چند هفته اخیر انجام شده و در پی 
آن تخلفات واحدهــای نانوایی در زمینه های مختلف 

شناسایی و تشکیل پرونده انجام شده است.
وی بــا بیان اینکه هیچ گونه کمبــودی در تأمین آرد 
خراسان رضوی وجود ندارد ادامه داد: متأسفانه برخی 
واحدهای نانوایی به صورت خودســرانه برخی اقدام ها 
از جمله تعطیلــی زودهنگام و اعالم نداشــتن آرد را 
انجام می دهند که این اقدام ها ناشی از بعضی اختالف 

قیمت های ایجاد شده در قیمت آرد است.

ابتالی۸0درصدکادر
درمانتربتجامبهکرونا

ایســنا: فرماندار تربت جام گفت: متأســفانه تاکنون 
80 درصد کادر درمان در این شهرستان درگیر بیماری 
کرونا شدند و طوالنی شدن شیوع ویروس توان نیروهای 
درمانــی را کاهش داده تا حدی کــه اکنون برای ارائه 
خدمات معمولی به بیماران از نیروهای بسیجی، جهادی 

و مردمی در مراکز درمانی استفاده می شود.
مرتضــی حمیــدی اظهــار کــرد: برای تســریع در 
خدمات رسانی به بیماران کرونا بیمارستان »مهرمادر« 
بازســازی و تجهیز و این بیمارستان به زنان و زایمان 
اختصاص داده شد، با این وضعیت بیمارستان سجادیه 
به صورت کامل به درمان بیماران کرونایی و فوریت های 

جراحی تخصیص یافته است. 
وی عنوان کرد: برای ارائه بهتر خدمات از بیمارســتان 
ارتش به عنوان پشتیبان استفاده شد و بیماران سرپایی 
به این مرکز فرســتاده می شوند تا این گونه تجهیزات 
درمانی در بیمارستان سجادیه تنها برای بیماران کرونا 
باشد. فرماندار تربت جام گفت: مصوبات ستاد مقابله با 
کرونا همزمان با سراسر کشــور در این شهرستان در 
حال اجراست و مشارکت همگانی اصناف و مردم سبب 
کاهش 50 درصدی آمار مبتالیان بســتری در مراکز 

درمانی شده است.



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد:

مشهد در تصفیه فاضالب عقب ماندگی دارد

ایسنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: 
تا ســال ۱۴۲۰ به ۸۱۴ هــزار مترمکعب تصفیه  خانه 
فاضالب در شــبانه روز نیاز داریــم. در حال حاضر در 
مشــهد پنج تصفیه خانه فاضالب داریم که در ســه 
سایت قرار دارند که در مجموع ۲۶۳هزار مترمکعب در 
شبانه روز عملیات تصفیه فاضالب را انجام می دهند. در 

این خصوص عقب ماندگی زیادی داریم.
حسن اسماعیلیان در برنامه تلویزیونی اشاره در خصوص 
وضعیت فاضالب و دفع آن در مشهد اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین اهداف اجرای پروژه فاضالب، ارتقای سالمت 
و حفظ محیط زیست است. در دهه های گذشته دفع 
فاضالب در مشــهد به روش ســنتی انجام می شــده 
و مشهد تا ســال ۱۳۷۰ هیچ شبکه فاضالبی نداشته 
اســت. براساس مطالعات انجام شده برای سال ۱۴۲۰ 
در شهرستان مشهد نیاز به  ۴هزارو۸۰۰کیلومتر شبکه 
فاضالب داریم که در این طرح، توســعه شهر مشهد را 
نیز باید در نظر گرفت. در وضعیت موجود مشهد نیاز 
به  ۴هزارو۳۰۰کیلومتر شبکه فاضالب دارد که مقدار 

باقی مانده مربوط به توسعه شهری است.
وی در خصوص اهمیت گسترش شبکه فاضالب مشهد 
خاطرنشــان کرد: اگر شــبکه جمع آوری فاضالب در 
کالنشهر مشهد که جمعیتش چند برابر شده و وسعت 
آن نیز توســعه داشــته، ۸۰ درصد توسعه نمی یافت، 
مشکالت عدیده ای به لحاظ بهداشتی و زیست محیطی 

برای شهر مشهد به وجود می آمد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد عنوان کرد: 
در برنامه ریزی تأمین آب مشــهد که ۳۹۶میلیون متر 
مکعب در سال برای سال ۱۴۲۰ پیش بینی شده، قرار 
است ۱۰۰میلیون متر مکعب آب از طریق پساب تأمین 
شــود. در اواخر سال گذشته برنامه ریزی کرده و سهم 
دولت، شرکت های آب و فاضالب و سهم سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در این بخش را مشخص کردیم.
اسماعیلیان با اشاره به وضعیت تصفیه خانه ها در مشهد 
خاطرنشان کرد: تا سال ۱۴۲۰ به ۸۱۴ هزار مترمکعب 
تصفیه خانه فاضالب در شــبانه روز نیاز داریم. در حال 
حاضر در مشهد پنج تصفیه خانه فاضالب داریم که در 
سه سایت قرار دارند که در مجموع ۲۶۳هزار مترمکعب 
در شبانه روز عملیات تصفیه فاضالب را انجام می دهند. 
در این خصوص عقب ماندگــی زیادی داریم. اگر تمام 
شــبکه فاضالب مشــهد را اجرا کنیــم و ۱۰۰درصد 
مشــترکان وصل شــوند، نیاز به ۵۴۰هزار مترمکعب 

تصفیه خانه در شبانه روز داریم.
وی بیان کرد: تصفیه خانه ها بســیار پرهزینه هستند. 
اگر بخواهیم تمام نیاز تصفیه خانه های مشهد را تا سال 
۱۴۲۰ اجرایی کنیم، نیاز به ۴هزارمیلیارد تومان بودجه 
داریم، در حالی که دولت تنها ۸ میلیارد تومان اعتبار در 

این زمینه به ما اختصاص داده است. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد تصریح کرد: 
مشهد چهار تصفیه خانه نیاز دارد تا به وضع مطلوب برسد. 
یک تصفیه خانه در پرکند شماره ۲، خین عرب، طبرسی 
شمالی و اولنگ ۳ باید احداث کنیم که مجموع این چهار 
تصفیه خانه به ۴۵۰هزار متر مکعب در شبانه روز می رسد. 
در ایــن مدل، تصفیه خانه خین عرب و پرکند ۲ باید از 
محل اعتبارات دولت انجام شود. تصفیه خانه طبرسی 
و اولنگ به همراه دو پروژه آبرســانی نیز باید از طریق 
فروش پساب و بخش خصوصی تأمین شوند. پرکند ۲ 
در حال اجرا بوده و تمام اقدام های خین  عرب نیز انجام 
شده اســت. فراخوان سرمایه گذار برای دو تصفیه خانه 
دیگر هم انجام و ســرمایه گذاران آن ارزیابی شــده که 
در حال حاضر در مرحله تحویل اســناد قــرار داریم.

دانش آموزان ۱۳۷روستای 
خراسان شمالی به شبکه آموزش 

دسترسی ندارند
ایرنا: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: 
دانش آموزان ۱۳۷ روستای استان به شبکه ملی آموزش 
صدا و سیما دسترسی  ندارند و نمی توانند از برنامه های 
این شبکه بهره ببرند. عباس سعیدی با اشاره به اینکه 
شبکه استانی صدا و ســیما در استان، برنامه ای برای 
آموزش ندارد، اظهار کرد: دریافت برنامه های شبکه ملی 
آموزش در روستاهای سخت گذر و دورافتاده به ویژه در 

شهرستان مرزی راز و جرگالن ممکن نیست.
وی با اشــاره به اینکه با تعطیلی مــدارس، آموزش به 
فضای مجازی کشیده شده است، گفت: تاکنون ۳۰درصد 
از دانش آموزان استان وارد شبکه شاد نشده و نتوانسته اند 
از آموزش در فضای مجازی بهره ببرند.  سعیدی درباره 
حضور نیافتن ۳۰درصد از دانش آموزان در شبکه شاد 
اظهار کرد: با وجود تعطیلــی مدارس، برخی معلمان 
در روســتاها با حضور در مناطق عشایری، درس نامه ها 
و محتواهای آموزشــی را در اختیــار دانش آموزان قرار 
می دهنــد و حضور نیافتن این تعــداد دانش آموز در 
فضای مجــازی به معنای بازماندن از آموزش نیســت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شــمالی گفت: در 
روستاها و مناطق عشایری، تعداد دانش آموزان کم است 
و رعایت پروتکل های بهداشتی نیز کار سختی نیست. وی 
تصریح کرد:در تعطیلی دو هفته اخیر هم دانش آموزان 
برخی مــدارس در روســتاها و یا مناطق عشــایری، 
درس نامه هــا و محتواهای درســی را دریافت کرده اند.

 پراید و پژو بیشترین طعمه
 باند سرقت خودرو در مشهد 

خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری متهمان 
پرونده سرقت های سریالی خودرو خبر داد. 

سرهنگ عباس صارمی ســاداتی گفت: در پی گزارش 
چند فقره سرقت خودروهای ســواری در مناطقی از 
شهر مشهد، دستورات الزم برای اجرای طرح ویژه ای در 
دستور کار سرکالنتری غرب پلیس مشهد قرار گرفت. 
وی افزود: تیم های تجســس کالنتــری آبکوه در این 
عملیات ضربتی با کنترل و مراقبت های پوششی یک 
دستگاه خودرو سواری پراید را لحظاتی پس از سرقت 
ردزنی و در محــدوده بولوار امام هــادی، این خودرو 
مســروقه را متوقف و یک متهم را نیز دستگیر کردند. 
سرهنگ صارمی ساداتی گفت: متهم در برابر شواهد و 
ادله موجود با معرفی همدستان خود در تحقیقات اولیه 
به ســرقت خودروهای سواری پراید و پژو اعتراف کرد. 
وی خاطرنشــان کرد: مأموران کالنتری آبکوه در ادامه 
بررســی این موضوع یک زن و دو مرد جوان دیگر که 
از متهمان پرونده بودند را با اقدام غافلگیرانه دســتگیر 
کردند. سرهنگ صارمی ساداتی با اشاره به این مطلب که 
متهمان خودروهای مسروقه را اوراق می کردند، گفت:در 
این پرونده تاکنون از ۱۱فقره سرقت خودرو رمزگشایی 
شده و با دستور مقام انتظامی تحقیقات از متهمان برای 
کشف دیگر سرقت های انجام شده توسط آن ها ادامه دارد.

با اعالم ایام محدودیت های کرونایی
ثبت وفات و تولد اداره های ثبت احوال 

استان خراسان رضوی فعال است 
ثبت احوال خراســان رضوی گفت:  مدیــر کل  ایرنا: 
بخش های ثبت وفــات و تولد اداره هــای ثبت احوال 
اســتان به صورت کامل در ایام اعمال محدودیت های 
کرونایی فعال هستند.سیدحسین نیری افزود: براساس 
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و ابالغ دستورالعمل 
نحوه فعالیــت در ایام محدودیت هــای هفته جاری، 
برخی بخش های غیرضروری اداره ها تعطیل شــدند 
و ســایر بخش ها نیز طبق بخشنامه ابالغی با حداقل 
نیرو فعال هســتند.وی با اشاره به حضور یک معاون و 
کارشناس در بخش های مختلف اداره کل ثبت احوال 
خراسان رضوی در این ایام، ادامه داد: در شهرستان ها 
نیز بخش ثبت وفات و تولــد اداره های ثبت احوال به 
صــورت ۱۰۰درصدی فعال هســتند. مدیرکل ثبت 
احوال خراسان رضوی گفت: در حال حاضر هیچ اداره 
زیرمجموعه این اداره کل تعطیل نیســت و فعالیت ها 

طبق بخشنامه های ابالغی در حال انجام است.

سامانه  ۱9۱ روزانه به یک هزار تماس 
تلفنی پاسخ می دهد

صدا وسیما: سامانه۱۹۱ در شرایط اوج شیوع بیماری 
کرونا روزانه به یک هزار تماس پاسخ می دهد.

مسئول سامانه۱۹۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
ســامانه۱۹۱ هر روز از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ساعت۲۲ 
آماده پاســخگویی به پرسش های مردمی است. دکتر 
زهرا اباصلتی افزود: در شــرایط عادی بیماری روزانه 
۷۰۰تا۸۰۰ تماس تلفنی با سامانه ۱۹۱ انجام می شود. 
وی ادامه داد: اگر مــادر بارداری و یا بیماری مبتال به 
بیماری های زمینه ای دچار ابتال به کرونا شود، زمینه 
دریافت مراقبت های حضوری و غیرحضوری برای وی 
فراهم می شــود.دکتر اباصلتی افزود: افرادی که با این 
ســامانه تماس می گیرند متقاضی بســتری شدن در 
نقاهتگاه ها و یا نیازمند کمک های معیشتی هستند که 

به بسیج جامعه پزشکی ارجاع داده می شوند.

با توجه به درگیرشدن پنج مرغداری 
خراسان جنوبی به نیوکاسل 

48هزار قطعه مرغ معدوم شدند

ایرنا: رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های اداره 
کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: با توجه به درگیر 
شدن پنج مرغداری استان به ویروس نیوکاسل، ۴۸هزار 
قطعه مرغ معدوم شد. قاسم عجم افزود: بیرجند، درمیان، 
خوســف و سربیشــه همواره از شهرستان های مستعد 
آلودگی ویروس نیوکاسل به دلیلی تراکم طیور بومی و 
غیرمجاز هســتند که متأسفانه به دلیل  رعایت نکردن 
برنامه واکسیناسیون، تعدادی از مرغداری ها درگیر این 
ویروس شدند. وی گفت: از پنج مرغداری درگیر ویروس 
نیوکاســل، سه مرغداری به صورت کامل معدوم و بقیه 
تلفات بــاالی ۹۰درصد را تجربه کردنــد که به غیر از 
۴۸هزار معدوم ســازی، شاهد تلفات ۱۵هزار قطعه مرغ 
در مرغداری های استان بودیم.وی علت اصلی درگیری 
مرغداری ها به این ویروس را عدم استفاده از واکسن به موقع 
عنوان کرد و گفت: گرانی نهاده ها موجب شد مرغداران با 
استفاده نکردن واکسن بخواهند هزینه ها را کاهش دهند.

خون  انتقــال  مدیــرکل  قرمــز:  خط 
خراســان رضوی گفت: با توجه به اینکه 
در هفته های گذشته کمبود شدید ذخایر 
خونی در استان را داشتیم، ولی در هفته 
جاری با مراجعات شــهروندان و همیاری 
گروه هــا  و اهداکنندگان بــه پایگاه ها، 
اندوختــه ذخایر خونی مــا از خط قرمز 

خارج شده است.
با اعالم فراگیری شــیوع ویروس کرونا، 
متأسفانه سازمان انتقال خون با مشکالت 
کمبود این ذخایر مواجه شد و در همین 
راســتا نیاز بیماران سرطانی و هموفیلی 
و نیازمنــدان بــه خــون و فراورده های 
خونی سالم نیز روزبه روز گسترش یافت. 
خوشبختانه با اعالم محدودیت و تعطیلی 
مراکز افراد وقت آزاد پیدا کردند و با اتحاد  
و همدلی بــه مراکز اهدای خون مراجعه 
کردند که انجام این عمل خداپســندانه 
موجب شــد تا ما بتوانیم با این مشــکل 

دست و پنجه نرم کنیم.
مجید عبداللهی با اشــاره بــه اینکه در 
ماه های گذشــته، ذخایر خونی استان به 
شــدت کاهش پیدا کرده بود، گفت:این 
کمبود در هفته جاری با حضور شهروندان 
به پایگاه ها جبران شده است. وی با بیان 
اینکه ما در شــهر مشهد فقط پنج واحد 
فعــال و یک واحد غیرفعال برای دریافت 
خون از شهروندان را داریم، افزود:متأسفانه 
پایگاه های ما در شــیفت شب  به دلیل 
کمبود شدید نیروی انسانی و منابع مالی 
تعطیل است که همین امر موجب شده 
افراد شاغل در شیفت صبح بابت حضور 

در پایگاه های ما مشکل پیدا کنند.  
وی افــزود: افرادی کــه مبتال به بیماری 
کرونا شــدند پس از ۲۸روز با انجام کامل 
چکاپ پزشکی می توانند پالسمای خون 
خــود را به افراد نیازمنــد اهدا کنند تا با 
انجام این کار با کاهــش فزاینده ذخایر 
خونی در اســتان مواجه نباشیم و در این 
خصوص می توانند با شماره ۳۸۵۸۳۱۳۵ 
دفتر جذب اهداکنندگان در ساعات اداری 

تماس گرفته و نوبت بگیرند .

اینکه  بیــان  با  عبدللهی 
هــدف ما این اســت که 
بــا دعــوت شــهروندان 
بیماران  به  خدمت رسانی 
و نیازمندان را انجام دهیم، 
تصریح کرد: پس از شیوع 
مجدد ویروس کووید ۱۹ 
در سطح اســتان به ویژه 
مشهدمقدس، مراجعه های 
شــدت  به  اهداکنندگان 
کاهش یافــت و با توجه 
به نیاز مبــرم به خون و 
فراورده های خونی ســالم 

در بیمارستان های اســتان، انتقال خون 
استان با کمبود شدید ذخایر خون مواجه 

شد. 
مدیرکل انتقال خون خراســان رضوی با 
اشاره به اینکه اگر همه ما بدانیم چشم های 
منتظری هستند که فقط با اهدای خون 
ما، ادامه زندگی برایشان میسر خواهد شد، 
افزود: خون سالم نیاز ضروری برای تمام 
افراد به  ویژه بیماران محسوب می شود و 
مصدومان حوادث ترافیکی، مادران باردار، 
بیماران تاالسمی، هموفیلی، سرطانی و ... 
نیاز بیشتری به خون و فراورده های خونی 

سالم دارند.

افزود:  ادامه  در  عبدللهی 
متأســفانه بعضی از افراد 
بــاور دارند که با توجه به 
اینکه شهر مشهد به عنوان 
درمانی  توریســت  مرکز 
این  است،  شده  شناخته 
اختیار  در  را  فراورده هــا 
کشورها  ســایر  بیماران 
قرار می دهد، که این یک 
تصورغلط است، چرا که ما 
خون را رایگان در اختیار 
مراکز درمانــی قرار داده 
و بعضــی از فراورده های 
خونی طبق مصوبه هیئــت دولت دارای 
تعرفه بوده که این موارد نیز توسط بیمه ها 
پوشش داده می شود و انتقال خون استان 
به هیچ عنوان  هزینــه ای از این فعالیت 

دریافت نمی کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از علل 
کاهش ذخایر خون در ماه های گذشــته، 
کاهش اهدای خون بــه باور غلط انتقال 
ویروس کرونــا از این طریق بــود، بیان 
کرد: خوشبختانه طبق مطالعات به وجود 
آمده ، مشخص شد ویروس کووید۱۹ یا 
همان کرونا با اهدای خون به افراد منتقل 

نمی شود.

وی خاطرنشــان کرد: با کمک و همدلی 
افراد خیر و نوع دوست با مراجعه به مراکز 
انتقال خون موجب برطرف شــدن نیاز 
بیمارستان ها و بیماران به ویژه افراد مبتال 

به تاالسمی، هموفیلی و سرطان شد.
مدیــرکل انتقال خون خراســان رضوی 
اظهار کرد: به منظور جلوگیری از اتالف 
وقت اهداکنندگان و مدیریت بهتر اهدای 
خون و همچنین تکریــم اهداکنندگان، 
ســامانه نوبت دهی اینترنتی آماده شده 
بنابراین اهداکنندگان می توانند  اســت، 
با مراجعه به ســایت nobatdehi.ibto.ir با 
انتخاب استان، شهر و پایگاه، روز و ساعت 
مراجعــه  کدرهگیری دریافت کنند و به 
مرکز خون گیــری مراجعه کنند و بدون 

نوبت پذیرش شوند.
وی افزود: پایگاه های فعال اهدای خون در 
سطح شهر مشهد شامل پایگاه امام رضا)ع( 
واقع در میــدان تقی آباد، ابتدای خیابان 
دانشــگاه، پایگاه امید واقــع در خیابان 
شیرازی، نبش شیرازی ۳ مجتمع تجاری 
اقامتی امید طبقه منهــای یک ، پایگاه 
شهید سلیمانی )میالد( واقع در منطقه 
آزادشــهر  بین اســتقالل ۲ و ۴، پایگاه 
شهید کریمی واقع در  منطقه  قاسم آباد 
چهارراه مخابرات، نبش شــریعتی ۲۸ و 
پایگاه مهر واقع در بولوار ابوطالب، نبش 
ابوطالب ۳۳ می باشــد. همچنین همراه 
داشــتن اصل کارت ملی و ماسک برای 

اهدای خون الزامی است.
مدیــرکل انتقال خون خراســان رضوی 
گفت:پایگاه امــام رضا)ع( در نوبت صبح 
و عصــر فعال بــوده که نوبــت عصر از 
ســاعت ۱۴بعدازظهر تا ۱۸:۴۵ و ســایر 
پایگاه ها در نوبت صبح از ســاعت ۴۵: ۷ 
الی ۱۳ آماده پذیــرش داوطلبان اهدای 

خون خواهند بود. 
عبدللهی با اشــاره به اینکه در شهرهای 
 نیشابور،گناباد،تربت حیدریه،کاشــمر

،ســبزوار، قوچان و تربت جام با )دو روز( 
واحد فعال در شــیفت صبــح آماده و 

پذیرای افراد است.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی  در گفت وگو با قدس مطرح کرد

خروج ذخایرخونی از وضعیت قرمز

یکی از علل کاهش 
اهدای خون در ماه های 

گذشته، باور غلط 
انتقال ویروس کرونا 

از این طریق بود، 
که خوشبختانه طبق 

مطالعات به وجود آمده  
مشخص شد ویروس 

کووید۱۹ با اهدای خون 
به افراد منتقل نمی شود

بــرشبــرش
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ایســنا: دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
صنایع لبنی خراسان رضوی گفت: در دو، سه ماه آینده 
دیگر شاهد افزایش قیمت لبنیات نخواهیم بود و دولت 

سعی دارد قیمت شیر خام را ثابت نگه دارد.
مهــدی هدایت نیا در خصوص میــزان افزایش قیمت 
لبنیات اظهار کرد: قیمت لبنیات نسبت به ماه گذشته 
حــدود ۴۰درصد افزایش داشــته  که تنهــا دلیل آن، 
افزایش قیمت شــیرخام بوده و بازار صادرات شیر نیز 
سنگین تر شــده است. تعهدات گاوداران در عرضه شیر 
خام قیمــت ۳هزارو۱۰۰تومان بوده که اجرا نشــده و 
قیمت آن به ۵هزارتومان هم رســیده است. حتی تعهد 
جدیدی که اعمال کرده اند تا گاوداران شیر را به قیمت 
۴هزارو۵۰۰تومان به کارخانجات دهند نیز بعید اســت 

اجرایی شود.
 وی افزود: دامدار علوفه مورد نیاز خود را دریافت نمی کند، 
از همین رو محصوالت خود را به قیمت باالتری عرضه 
می کند. در حال حاضر قیمت محصوالت لبنیات در بازار 
براساس شیر ۴هزارو۱۵۰تومانی قیمت گذاری شده، در 
حالی که دولت قیمت شیر خام را به ۴هزارو۵۰۰تومان 
افزایش داده اســت. قیمت شیر خام ۱۰درصد افزایش 
یافته، در حالی که قیمت لبنیات در بازار افزایشی نداشته 
اســت. در همین رابطه کارخانجات نیمه دولتی استان 
۸میلیارد تومان زیان داشته، زیرا باید شیرخام را گران 

بخرند و به قیمت مصوب دولت به فروش برسانند.
 دبیر اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان صنایع 
لبنی خراســان رضوی خاطرنشــان کرد: تأکید داریم 

کارخانجات باید شیر را به همان قیمتی که لبنیات در 
بازار عرضه می شود خریداری کنند، اما قیمت شیرخام در 
خراسان رضوی حدود ۴هزارو۷۰۰ تا ۴هزارو۸۰۰تومان 
به کارخانجات عرضه می شــود و حتی از قیمت مصوب 

دولت نیز باالتر است.
 هدایت نیــا گفت: علوفه مورد نیاز دامــداران که با ارز 
۴هزارو۲۰۰تومانی وارد می شــود تا زمانی که به دست 
دامدار برسد، قیمتش دو تا سه برابر افزایش پیدا می کند. 
در این زمینه دســتگاه های نظارتــی وظیفه خود را به 

درستی انجام نمی دهند.
 وی بیــان کــرد: درخواســت ما این اســت کــه ارز 
۴هزارو۲۰۰تومانی برای علوفه مورد نیاز دامداران حذف 
شده و یارانه دولت مستقیماً به دست مصرف کننده برسد. 
در حال حاضر دامدار ادعا دارد از دولت یارانه ای دریافت 
نمی کنــد، اما در آن صورت و پس از حذف یارانه علوفه 

دامداران که حدود ۹۰۰ میلیون دالر اســت، می توانند 
لبنیات را به صورت کوپن و یا بن خرید لبنیات در اختیار 

اقشار آسیب پذیر قرار دهند.
 دبیر اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان صنایع 
لبنی خراســان رضوی اضافه کرد: با حذف یارانه  علوفه 
دامداران ما نیز می توانیم به شکلی ساده تر معامالت خود 
را انجام دهیم و گاوداران هم دیگر اعتراضی در این زمینه 
نخواهند داشــت. اگر علوفه با ارز آزاد در اختیار دامدار 
قرار گیرد، قیمت شیر خام به ۷هزارو۱۰۰تومان خواهد 
رســید. اگر این کار برای یک بار انجام شود، تبعات آن 
کاهش خواهد یافت. با افزایش قیمت سودی نخواهیم 
بــرد. با وضعیت موجود کارخانجات ضرر کرده اند، البته 
ضرر اصلی را مردم می کنند که نمی توانند لبنیات مصرف 
کنند. اگر مردم لبنیات مصرف نکنند، بازار سرد خواهد 
شد. هدایت نیا تصریح کرد: وقتی یارانه علوفه دامداران 
حذف شــود، قیمت لبنیات نیز با نوسان های ارز تغییر 
خواهــد کرد. کاهــش قیمت ارز ارتباطــی به افزایش 
قیمت لبنیات ندارد، زیرا ارز مــورد نیاز دامداران با ارز 
۴هزارو۲۰۰تومانی تأمین می شود. تمام علوفه کشور با 
ارز دولتی در اختیار شبکه توزیع قرار می گیرد. مشکل 
عدم نظارت کافی در این مجموعه است که علوفه مورد 

نیاز با قیمت بیشتری به دست دامداران می رسد.
 وی در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم قیمت لبنیات 
افزایش خواهد داشت یا خیر، عنوان کرد: در دو، سه ماه 
آینده دیگر شاهد افزایش قیمت لبنیات نخواهیم بود و 

دولت سعی دارد قیمت شیر خام را ثابت نگه دارد.

خط قرمز: معاون عملیات آتش نشانی مشهد از عملیات 
نفسگیر ۱۰۰آتش نشان برای مهار حریق مهیب کارخانه 
تولید » شیرآالت بهداشتی « در جاده مشهد به گلبهار 
خبر داد.آتشپاد دوم مهدی رضایی گفت: بامداد سه شنبه، 
در پی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده دود 
و آتش از درون یک ســوله در جاده مشــهد به گلبهار، 
ستاد فرماندهی بالفاصله گروه های اطفای حریق و امداد 

و نجات ایستگاه های مختلف را به محل اعزام کرد.
معاون عملیات آتش نشانی شهر مشهد افزود: با حضور 
آتش نشــانان در محل مشخص شــد این آتش سوزی 
مهیب که آتش و دود ناشــی از آن از کیلومترها دورتر 
قابل مشــاهده بود، در داخل یک سوله دو طبقه »تولید 
شــیرآالت بهداشتی« به وقوع پیوسته و حریق در حال 
سرایت به سایر قسمت های این مکان و انبارهای مجاور 

بود که بالفاصله آتش نشانان از چندین جهت با محاصره 
آتش، عملیات اطفای حریق را آغاز و پس از ساعتی موفق 
به مهار حریق شــده و عملیات لکه گیری و کاوش این 

آتش ســوزی تا حوالی ظهر دیروز ادامه داشت. آتشپاد 
دوم مهدی رضایی خاطرنشــان کرد:در عملیات اطفای 
حریق این کارخانه، در مجموع بیش از ۱۰۰ آتش نشان 
از ۲۵ ایســتگاه عملیاتی به همراه خودروهای سبک و 
ســنگین اطفای حریق، خــودرو توربوفن و همچنین 
خودروهای لجستیکی شامل بیل مکانیکی و لودر بابکت 
حضور داشتند و آتش نشانان ضمن مهار به موقع آتش، از 
سرایت حریق به انبارهای مجاور جلوگیری کردند.وی 
تصریح کرد: این مکان دارای بیمه نامه آتش سوزی بوده و 
خوشبختانه در این آتش سوزی به کسی آسیبی نرسید 
و علت دقیق وقوع این حریق توسط کارشناسان سازمان 
آتش نشانی در دست بررسی است و آتش نشانان پس از 
ایمن سازی کامل محل به مأموریت خود پایان داده و به 

ایستگاه های خویش مراجعت کردند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی: 

قیمت شیر خام ثابت خواهد ماند

آتش سوزی مهیب کارخانه تولید » شیرآالت بهداشتی« در جاده مشهد به گلبهار

گزارشگزارش

گزارشگزارش
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فرماندهقرارگاهسازندگیخاتماالنبیا:
۲۳میلیاردتومانطرحهای

محرومیتزداییدراستانکرمانانجامشد

کرمان:فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا گفت: 
در ســال جاری حدود ۲۳ میلیارد تومــان اقدام های 

محرومیت زدایی در استان کرمان انجام داده ایم.
سردار ســعید محمد سه شنبه شــب در آیین امضای 
تفاهم نامه اجرای بزرگ ترین ســیل بند جنوب استان 
کرمان اظهار کرد: قرارگاه خاتم در ۳۱ ســال گذشته 
نزدیک به ۷۲ پروژه را به اتمام رســانده که از آن جمله 
می توان به احداث سد سیرجان، سد بافت، چندین تقاطع 
در شــهر کرمان، راه »انار- رفسنجان« و… اشاره کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم ۱۰ پروژه در اســتان 
کرمان در دست اجرا داریم که به  عنوان نمونه می توان 
به سد صفارود، پروژه های معادن جنوب استان کرمان 

اشاره کرد.

5کیلومترلولهانتقالنفتدرگچساران
بهسرقترفت!

کهگیلویهوبویراحمد:ســازمان بازرسی کهگیلویه و 
بویراحمد در پی سرقت ۵هزارو4۰۰متر لوله انتقال نفت 
سبک به همراه تکیه گاه ها در منطقه نفت خیز گچساران، 

پرونده ای برای آن تشکیل داد.
گفته می شود ۵هزارو4۰۰متر از خط لوله انتقال نفت 
از بی بی حکیمه به گوره دزدیده  شــده است. این خط 
لوله هشت اینچی به دلیل کاهش تکلیفی تولید نفت 
در میدان های نفتی به مدت دو ســال خالی بوده و در 
این بازه زمانی بخشی از آن به طول ۵/4کیلومتر سرقت 

شده است.
برآوردها حاکی از آن اســت که میزان خســارت وارده 
باالی ۵۰ میلیارد تومان است. این سرقت در بازه زمانی 
دوســاله صورت گرفته و در این مدت ظاهراً شــرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب بــه  عنوان متولی اصلی 
خطوط لوله انتقال نفت، بازرســی دوره ای از خط لوله 

بی بی حکیمه به گوره را متوقف کرده است.
گفته می شود ســازمان بازرسی اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد به این موضوع ورود کرده و با تشکیل پرونده 
با عنوان »بررســی ســرقت لوله های نفتی در شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران« سهل انگاری حراست 

خطوط لوله این شرکت محرز شده است.

زمینخواریمهمترینچالش
استانمازندراناست

مازندران:دادستان مرکز مازندران زمین خواری را چالش 
و مشــکل مهم فراروی اراضی ملی و منابع طبیعی در 

استان دانست.
محمد کریمی  در نشســت بــا گروه های مطالبه گری 
دانشــجویی، مهم تریــن آســیب و چالش اســتان را 
زمین خــواری و تعــرض به منابع طبیعــی و محیط 
 زیست یاد کرد. وی با اظهار اینکه مازندران با مشکالت 
گوناگونی روبه روست، تعرض به محیط و منابع طبیعی 
را مهم ترین مشکل فراروی استان بیان کرد و خواستار 
مطالبه گری گروه های دانشجویی و هسته های مطالبه گر 

در این بخش شد.

فوالدکردستانبالتکلیفاست
کردستان: استاندار کردستان ضمن گله مندی از ایمیدرو 
بابت تأخیر سه ساله در اجرای این پروژه، گفت: زنجیره 

فوالد کردستان باید از بالتکلیفی خارج شود. 
بهمن مرادنیا  در جلســه ویدئوکنفرانــس با مقامات 
ایمیدرو و سازمان های ســرمایه گذار در پروژه زنجیره 
فوالد کردستان اظهار کرد: زنجیره فوالد برای کردستان 
بســیار حائز اهمیت اســت و خواهش ما این است که 

جدی تر با موضوع برخورد شود.
وی افزود: حتی اگر اراده ای بر اجرای این پروژه نیست، 

در هر صورت باید از بالتکلیفی خارج شود.

بزرگراهتبریز-سهند
درآستانهبهرهبرداری

میهــن:معــاون هماهنگــی امورعمرانی اســتاندار 
آذربایجان شرقی از سفر وزیر راه و شهرسازی به تبریز و 

افتتاح بزرگراه تبریز - سهند در ۲۶ آذر خبر داد.
جواد رحمتی در جلسه شورای مسکن استان به آخرین 
وضعیت بزرگراه تبریز- ســهند اشاره کرد و گفت: این 
بزرگراه در ۲۶آذرماه ســال جاری و با حضور وزیر راه و 

شهرسازی زیر بار ترافیک می رود. 
در این سفر عملیات اجرایی تعدادی از پروژه های طرح 
اقدام ملی مسکن در شهر جدید سهند نیز آغاز خواهد شد.

شهروندانماهشهری
آببستهبندیمصرفکنند

خوزستان:رئیس بهداشت و درمان ماهشهر گفت: امکان 
تالقی فاضالب و آب های سطحی با آب آشامیدنی وجود 
دارد و شهروندان بهتر است آب بسته بندی مصرف کنند.

محمد شنبدی، رئیس بهداشــت و درمان شهرستان 
بندر ماهشهر در استان خوزستان اظهار کرد: پس زدگی 
فاضالب و احتمال آسیب و ازهم گسیختگی خطوط انتقال 
توزیع آب در مناطق شهری و روستایی و نفوذ فاضالب 
به شبکه، احتمال آلودگی آب آشامیدنی را باال می برد. 
با توجه به حساســیت موضوع از مسئوالن اداره آب و 
فاضالب شهری و روستایی خواسته شده کلرزنی مناسب 
و مداوم آب شهرستان را به  صورت ویژه تر انجام دهند.

جنوبسیستانوبلوچستان
مشکلاینترنتدارد

سیستانوبلوچســتان:فرماندار دلــگان سیستان و 
بلوچســتان گفت: شــهروندان منطقه بابت به وجود 
آمدن اختالل در حوزه های ارتباطی از قطعی های مکرر 

مخابراتی در بخش جلگه چاه هاشم گالیه مند هستند. 
مجتبی شــجاعی افزود: اســتمرار و تداوم قطعی های 
ارتباطات مخابراتی در یک بخــش با حداقل 4۰هزار 
نفــر جمعیت و اختالل در آمــوزش، بازار و غیره هیچ 
پاسخ قانع کننده ای نمی تواند برای اقناع و توجیه افکار 
عمومی برای آن یافت و از سویی مسئوالن مخابراتی هم 
نمی توانند با یک عذرخواهی ساده در هر بار تا بار بعدی و 
تکرار تراژدی تأسفبار قطعی های 4۸ و ۷۲ساعته در یک 
منطقه در طول یک هفته، کم کاری خود  را جبران کنند.

گرگهابهمعابرسقزهجومآوردند!

کردستان:بارش ســنگین بــرف و یخبندان شدید در 
روزهای اخیر موجب شد چند قالده گرگ به محله های 

مختلف شهر سقز در استان کردستان پناه بیاورند.
آکو محمدی، مسئول روابط عمومی محیط زیست سقز 
اظهار کرد: ورود وحوش از جمله گرگ پس از بارش برف 
و یخبندان و نبود غذا به مناطق سکونت انسان ها امری 
طبیعی اســت. در چند روز اخیر شاهد بارش سنگین 
برف در منطقه بودیم و همین امر موجب شــده چند 

قالده گرگ در محالت حاشیه ای سقز مشاهده شوند.
محمدی از شهروندان سقزی خواست در پیاده روی ها 
و رفت وآمدهای ساعت های پایانی شب مراقب حمله 
وحوش سرگردان در شهر از جمله چند قالده گرگ باشند. 

خروجمرغازاستانمرکزیممنوعشد
مرکزی:رئیس ســازمان صمت اســتان مرکزی گفت: 
مرغ زنده یا کشتاری که مربوط به استان مرکزی است 

به هیچ وجه نباید از استان خارج شود. 
سعید جعفری کرهرودی اظهار کرد: با توجه به کمبود 
مرغ گرم که حس می شد در حال ایجاد در بازار است و 
افزایش قیمتی که امروز قرار بود صورت بگیرد، مقرر شد 
مالک قیمت گذاری در حوزه مرغ، مصوبات قبلی ستاد 
تنظیم بازار کشور باشد و هیچ مرغداری نباید مرغ زنده 
را به قیمت باالی ۱۸هزار تومان به کشتارگاه ها بفروشد 

و قیمت توزیع در بازار نیز ۲۵هزار و ۳۰۰ تومان باشد.

حاشیهنشینانشهرکصنعتیکرمانسروسامانمیگیرند

بازگشایی گره کور»کوره داران« 
کرمان:نشانی کوره های آهک پزی کرمان 
را از هر شهروندی که سراغ بگیری نامی 
آشناســت، اما از سرنوشت و مصائبی که 
ساکنان این کوره ها با آن دست وپنجه نرم 

می کنند، کمتر شخصی خبر دارد.
کوره هــای آهک پــزی انتهای شــهرک 
صنعتی، یکی از سوژه های قدیمی است که 
هر چند هرازگاهی پای یکی از خبرنگاران 
از جمله ما به آن باز می شود و مسئوالن 
خط و نشانی برای آن می کشند و تا سال 
آینده به دست فراموشی سپرده می شود.

اسکان یافتن جمع کثیری از شهروندان 
کم بضاعت که غالــب آن را طبقه کارگر 
تشکیل می دهد، خود به حاشیه ای پررنگ 
در جــوار ایــن کوره ها تبدیل  شــده که 
پاک کردن این حاشیه به همین راحتی 

امکان پذیر نیست.
سال هاست مسئوالن درصدد انتقال این 
کوره ها به خارج از شهر هستند، اما تعلل 
دستگاه های اجرایی در این موضوع که از 
سال 9۶ ادامه دارد موجب شده تا رئیس 
دادگستری برای مدیران خاطی خط ونشان 
کشــیده و ضرب االجــل تعییــن کند.

آنچه دیدیم و  شنیدیمس
نمی دانم برای این تکه از شــهر که مانند 
وصلــه ای ناموزون به کرمان و شــهرک 
صنعتی چســبیده اســت، باید نام بافت 
مسکونی بگذارم و یا کارگاهی، اما هر آنچه 
هست محیطی درهم آمیخته از بی نظمی 
و آشفتگی است که بدون هیچ ضابطه ای 
جمعیت کثیری را در خود جای  داده است.

در هر خیابان و یا معبری که پا می گذاریم 
با عبور هر خــودرو انبوهی از گردوخاک 
شامل ذرات آهک به سمت آسمان طغیان 
می کند و عابران را در خیابان های خاکی 
این منطقه در هاله ای از غبار ناپدید می کند.

در ایــن منطقه تیربــرق چندانی وجود 
نــدارد و حتی در بســیاری از خانه ها از 
آب لوله کشــی هم خبری نیست؛بنابراین 

خانه هایــش بــا آب گرم و 
تجهیزاتــی مانند آبگرمکن 
غریبه بوده و نبود بهداشت 
محســوب  جدی  تهدیدی 

می شود.
کوره ها که روشــن می شود 
داغ دل مــردم محروم این 
منطقه تازه می شــود. بنا به 
گفته اهالی، کوره داران از هر 
ضایعاتی برای آتش افروختن 
کوره اســتفاده می کنند که 
دود و بــوی نامطبوع آن ها 

همه را آزار می دهد.
مردم این منطقه همگی کارگر هستند و 
بنا بر گفته خودشان پولی برای آسفالت و 

یا فراهم سازی امکانات ندارند.
مردم می گویند شــهرداری شهرک امام 
حسن عســکری را رایگان آسفالت کرده 
است، اما به شهرک صنعتی که می رسد 

از ما پول می خواهند.
آن ها سال هاست چشم به همت مسئوالن 

دوختند تا یاری دهنده آن ها باشند.

کوره داران در کوره مشکالت س
در ایــن منطقه کــوره داران هم چندان 
نیســتند. راضــی  وضعیــت  ایــن   از 

از  یکــی  گل محمــد 
مــا  بــه  کــوره داران 
می گوید: در حال حاضر 
بسیاری از همین افراد 
ســاکن در این منطقه 
در همیــن کوره ها کار 
می کنند که جمع آوری 
ایــن کوره ها  انتقال  و 

آن ها را بیکار می کند.
بــه  پاســخ  در  وی 
از  مــردم  نارضایتــی 
و  کوره هــا  فعالیــت 
سوخت هایی که آن ها را 
می آزارد، بیان می کند: موقعی که ما اینجا 
کوره را بنا کردیم، خانه ای نبود، اما آن قدر 
شبانه خانه ساختند تا تبدیل به شهرک 
شد و حاال شــغل ما را مزاحم می دانند.

وی بیــان می کنــد: ما آن قدر ســرمایه 
نداریم که کوره ها را از حالت سنتی خارج 
کرده و مشعل های جدید بخریم؛بنابراین 
جابه جایی این کوره ها نان ما و بسیاری از 

افراد این محله را آجر می کند.

ضرب االجل دستگاه قضاس
رئیس  کل دادگستری استان کرمان  با بیان 
اینکه حاشیه شهر کرمان از جمله شهرک 

صنعتی کانون آسیب های اجتماعی است، 
اظهار کرد: فعالیت کوره های آهک پزی در 
شهرک صنعتی و در جوار منازل مسکونی 
تهدیدی برای سالمت و بهداشت عمومی 
به شــمار می رود و انتقال آن ها از ســال 
۱۳9۶ همواره مطرح بــوده، اما تاکنون 

نتیجه ای نداشته است.
یداهلل موحد در این رابطه افزود: دستگاه 
قضایی مهلت ســه ماهه ای بــرای انتقال 
کوره های آهک پزی از شهرک صنعتی را 
تعیین کرده که با گذشــت دو ماه از این 
فرصت، تا یک ماه آینــده باید تمام این 
کوره ها به محل جدید تعیین  شــده در 

دشت زحمتکشان منتقل شوند.

کمک به محرومان س
موحد با بیان اینکه تعرض به اراضی دولتی 
از ســوی زمین خواران یکی از مشکالت 
جدی حاشیه نشــینی است، خاطرنشان 
کرد: ضمن شناســایی و برخورد با ســر 
شبکه های تصرف اراضی دولتی در حاشیه 
شهر، باید برای افراد و خانواده های محرومی 
که ناچار به سکونت در فضاهای غیرایمن 
و آلونک های ساخته شده در اراضی تصرفی 
هســتند، براســاس یک برنامه مشخص 
تأمین مسکن از ســوی حاکمیت اقدام 
کرد و سپس به  سوی تعیین تکلیف اراضی 
دولتی تصرفی در این منطقه پیش رفت.

وی تأکید کرد: یکی از وظایف حاکمیت 
این اســت که برای افــراد بی بضاعت در 
قالب برنامه های عملیاتی مناسب زمینه 
اســکان را فراهم کرده و وضعیت موجود 

را ساماندهی کند.
وی عنــوان کرد: براســاس پیگیری های 
دستگاه قضایی یک هکتار از اراضی دولتی 
از سوی راه و شهرسازی به  منظور تأمین 
مســکن محرومان در شهرک صنعتی به 
کمیته امداد واگذار خواهد شــد تا نسبت 
به ساخت مسکن محرومان در این منطقه 

اقدام کنند.

فعالیت کوره های 
آهک پزی در 

شهرک صنعتی و 
در جوار منازل 

مسکونی تهدیدی 
برای سالمت و 

بهداشت عمومی به 
شمار می رود

بــرشبــرش
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اردبیل: دریاچه شــورابیل یکــی از جاذبه های طبیعی 
اردبیل است که قدمت آن از دریاچه ارومیه بیشتر است.

گرچه ایــن دریاچه دارای امکانات تفریحی، ورزشــی 
و فرهنگی بســیاری اســت، اما در ســال های گذشته  
ساخت وســاز اطراف تنها دریاچه طبیعی درون شهری 
اردبیل با افزایش بی رویه همراه  شده، موضوعی که در 

نهایت اعتراض شورای شهر را هم برانگیخته است.
بالتکلیفی در احداث کمپ گردشگری پس از سه سال و 
یا اجرای طرح بزرگ تجاری و تفریحی »تیراژه« در جوار 
این دریاچه از جمله پروژه هایی هســتند  که تنها زخم 

ناشی از کلنگ عملیات اجرایی آن بر زمین  مانده است.
اکنون پس از گذشت هفت سال از اعالم اجرای این طرح 
دهن پرکن، فقط شــاهد گودالی بسیار بزرگ، عمیق و 
خطرناکی در بهترین نقطه گردشگری اردبیل هستیم که 
جان یک نفر را هم گرفته است و اهالی شهر می خواهند 

تکلیف این طرح روشن شود.

سرمایه گذاری تک بعدی س
دبیر شــورای شهر اردبیل در این رابطه انتقاداتی درباره 
شورابیل دارد  و می گوید: شهرداری باید از تمرکز صرف 

در شورابیل و اجرای پروژه های محوری در این مجموعه 
خارج  شده و به سایر مناطق شهری نیز توجه کند.

یعقوب هاشمی اظهار می کند: به  غیر از منطقه شورابیل، 
می توانیم در سایر مناطق شهر به  ویژه محالت سیزده گانه 
و همچنیــن بافت های فرســوده و قدیمــی طرح های 
مشارکتی را با تنوع بیشتر اجرایی و عملیاتی کنیم تا در 
این حوزه کارها از حالت فانتزی و تک بعدی خارج شود.

وی با بیان اینکه براســاس طرح جامع جانمایی تمامی 
کاربری ها دیده  شده است، اظهار می کند: این در حالی 
اســت که امروز همه جای اطراف دریاچه ساخت وساز 

شده و هیچ لکه خالی باقی نمانده است.
یعقوب هاشمی می گوید: برخی طرح ها حتی محدوده آبی 
دریاچه را کاهش داده و اگر روند فعلی سرمایه گذاری ادامه 
یابد، مغایر با توسعه مطلوب و صیانت از شورابیل است.

تعلل سرمایه گذاران س
تعلل برخی از ســرمایه گذاری ها ماننــد احداث  پروژه 
کمپ اقامتی شورابیل نیز از جمله مشکالتی  است که 
در سال های گذشته موجب اعتراض  بسیاری از مردم و 

حتی مسئوالن شده است.

رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای شهر 
اردبیل اظهار می کند: ســهل انگاری سرمایه گذار پروژه 
کمپ اقامتی شورابیل در سه سال اخیر زمینه ابطال این 

قرارداد را فراهم کرده است.
یعقوب عزیززاده  ابراز می کند: از ســال 9۶ و با مصوبه 
شورای شــهر کمپ اقامتی شــورابیل به  عنوان پروژه 
مشارکتی به ســرمایه گذار واگذار شده، اما سرمایه گذار 
نتوانسته در این مدت کار خاصی را در این حوزه انجام دهد.

وی ســهم شهرداری را در اجرای این پروژه ۳۵درصد و 
سهم سرمایه گذار را ۶۵درصد اعالم کرده و می افزاید: با 
وجود تأکید مکرر شهرداری سرمایه گذار در 4٫۵ هکتار 
زمین تعیین  شــده و نتوانســته هیچ احداثی را داشته 
باشد؛بنابراین همین موضوع موجب شد تا شورای عالی 
سرمایه گذاری نسبت به ابطال قرارداد سرمایه گذار اقدام 

کند و درصدد انتخاب سرمایه گذار جدید برآید.

قدسآنالینازاردبیلگزارشمیدهد

دریاچه»شورابیل«درمحاصرهساختمانها

گزارشگزارش

7971zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. پیوســتگي- کارگروه تخصصي مطالعه 
 و پیگیــري مطلبي- پس از بــار مي بندند 
۲. طایفه اي آســیایي- فرورفتــن در آب- 
کشــت به امیدخدا- صدمترمربع ۳. بخشي 
از خــاک اســتان اصفهــان را دربرگرفته- 
 جوش و خــروش- بســیار توصیه شــده 
 4. عقیــده قلبــي- صوت تنبیــه- عروس 
۵. نت منفي- در علم حقوق کسي را گویند 
که مدعي اســت و مي خواهــد موضوعي را 
به ثبوت برساند- واحد صادراتي نفت- حرف 
همراهــي ۶. تحقیــق و پژوهــش- مزد- 
نرم کننــده ۷. از قواي ســه گانه- زیاده روي 
در مدح چیزي- لغت نامه ۸. زاپاس- خسته 
 شده- سیم اتصال زمین بعضي وسایل برقي 
9. خط چیــن- شــهر پرفــروغ- مســیر 
خورشــید  حــول  زمیــن   حرکــت 
۱۰. صندلــي راحتي- روزگار- شــمارنده 
گویــش  در  پزشــک  پوســتین-   .۱۱
 متداول- کبوتر صحرایي- نشــان مفعولي 
۱۲. پارچــه یا کاغذ باریــک و بلند- بادي 
که از مشــرق مي وزد- یکرنگي ۱۳. چروک 

 پیشــاني- نظیــر و ماننــد- قرآن خواني 
۱4. ویتامیــن انعقادخون- جغد- از مزه ها- 
 علــي اي ... رحمت ، تو چه آیتــي خدا را؟ 
۱۵. برابــر فارســي »دیاســتاز« را برایش 

برگزیدند- رفیق شفیق فیل- انجیرعرب

۱. مداري به موازات استوا و در جنوب آن- 
مارکي معروف براي دوربین عکاسي ۲. مجلس 
افراسیاب  فارغ البال- ســرزمین   شادماني- 
۳. پزشک- نمایشــگاه هاي ساالنه صنعت 
از  یــازده 4. جوانمردي هــا-  مخابــرات- 
علوفه جات- حرف دوم التین ۵. تاثیرگذار- 
آبادانــي- قبیله ۶. پیشــواي  بچه محــل 
مذهبي زرتشــتي- از چاشــني ها- سرپناه 
 انســان عصرحجــر- مالک شــدن چیزي 
۷. تکیــه کالم بچه مشــهد- دردمنــدي- 
شــهرآورد ۸. پنهان کردن عقیده دیني در 
مواقعي که شخص احساس خطر کند- شاخه 
تازه رسته از درخت- دستگاه دریافت و ارسال 
امــواج رادیویــي 9. از صفات حضرت حق- 
نوعي زردآلوي مرغوب- پیش درآمد »مرج« 

۱۰. علم و خرد- ارزش و اعتبار- مغز سر- مخفف شاه 
 ۱۱. وسط - از سرپوش ها- کشوري کوچک در قاره سبز 
 ۱۲. خیســي انــدک- چهارپــا- کاالي حمل شــده 
 ۱۳. صــوت ندا- صحرایي وســیع در آمریکا- بي صدا 
۱4. تلفظ فرنگي یعقــوب- تمامي و جملگي- صوت 
افسوس ۱۵. آبشار آتشــگاه از اماکن دیدني این شهر 

چهارمحال و بختیاري است- جوهرسقز

افقی

عمودی
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