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آبگرفتگــی خانه و کاشــانه، نظــاره کردن 
تلویزیون در میانــه اتاق پذیرایی روی تیوپ 
بــادی، رانندگی با قایق در میــان کوچه و 
خیابان هرچند در نگاه نخســت شوخی به 
نظر می رســد، اما واقعیتی تلخ از حال وروز 
شهرهای خوزســتان است که از شکنندگی 

تفاهم نامه های کاغذی ...

رئیــس جهاد کشــاورزی مشــهد گفت: با 
آزادسازی 15 هکتار زمین کشاورزی تغییر 
کاربری داده شده در حوالی مشهد، از نابودی 
امنیت غذایی پایدار حدود 300 نفر جلوگیری 
شد.امید طهماسبی زاده در تشریح ماجرا به 
خبرنگار قدس عنوان کرد: با توجه به موضوع 

بااهمیت تغییر کاربری های... .......صفحه 3 .......صفحه 4 
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تعطیلی اصناف در مشهد تمدید شد

اعالمنحوهحضور
کارکنانادارههای
خراسانرضوی

فعالیت۱۷هزارداوطلب
سالمتدردانشگاهعلوم

پزشکیمشهد

تمدیدتعطیلیآموزش
حضوریمدارس

.......صفحه 2 
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تعطیالتدرمشهد
تمدیدشد؛روایتمردماز
محدودیتهاچیست؟

غصه اصناف
محدودیت هــای دو هفته ای ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا شــاید به ظاهر موجب تعطیلی خیلی از 
مشاغل شد، اما چه کسی می داند در دل صاحبان 
اصناف چه می گــذرد؟ تقریباً 11 ماه از شــیوع 
ویروس کرونا در کشور می گذرد، رشد صعودی این 
ویروس بیشتر از همه صاحبان اصناف را نگران  و 
غصه آنان از گرانی ها، کسادی بازار و تعطیلی های 
اجباری را دردناک تر کرده است. اگر یادتان باشد 
نخستین اقدام دولت برای مقابله با شیوع کرونا در 
کشور تعطیلی اجباری عمده اصناف در اسفند سال 
گذشــته بود که تا ابتدای اردیبهشت سال جاری 
ادامه پیدا کرد، این رخداد امید اصناف مشــهدی 
را که یک سال در انتظار عید نوروز و رونق کسب 
و کارشــان بودند، به یأس تبدیل و ضرر سنگینی 
به آنان تحمیل کرد.ضرر ناشی از این تعطیلی های 
اجباری از جوانب مختلف آنچنان سنگین بود که 

کمک های حمایتی دولت نیز...

براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 

.......صفحه 2 

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: تعطیلی 
آمــوزش حضوری مدارس این اســتان یک هفته دیگر 
تمدید شد. قاسمعلی خدابنده افزود: آموزش مدارس این 

استان تا پایان هفته آینده )20 آذر ماه( ...

رئیس گروه آموزش و ارتقای ســامت معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر 1۶ هزار 
و ۹۹2 داوطلب سامت برای جمعیت یک میلیون و 300 

هزار خانواری زیر پوشش دانشگاه ...

کمبودامکاناتدرمانیدرسرخسعلت
اصلیافزایشمراجعاتبهمرکزاستان

ایسنا:فرماندار سرخس گفت: در روزهای اعمال 
محدودیت هــا و ممنوعیت تردد بین شــهری، 
درخواست ها برای تردد به مرکز استان زیاد بوده 
که یکی از مهم تریــن دالیل آن کمبود امکانات 

درمانی در شهرستان سرخس است.
محمدرضــا رجبی مقدم عنوان کــرد: در حالی 
که این روزها در شــرایط اعمال محدودیت ها و 
ممنوعیت ها در سراسر کشور به سر می بریم، اما 
هر روز با تعداد کثیری از مراجعان در فرمانداری 
مواجه ایم که برای مراجعه به مرکز استان مجوز 
می خواهنــد و یکــی از مهم تریــن دالیل این 
درخواست ها کمبود امکانات درمانی از جمله نبود 
دستگاه سی تی اسکن در شهرستان سرخس است.

وی ادامــه داد: یکی از مهم ترین مشــکات ما 
در بخش درمان، ضعیف بودن زیرســاخت های 
بهداشتی و درمانی است و در سرخس فقط یک 
بیمارستان کوچک داریم که ظرفیت آن محدود و 

تنها دارای ۶4 تختخواب است.

پرداخت۸۹۸میلیونریال
تسهیالتکرونابهمعلوالنبجستان
اداره بهزیســتی بجســتان گفت:  ایرنا:رئیس 
معلوالن این شهرســتان از ابتدای شــیوع کرونا 
تاکنون از ۸۹۸ میلیون ریال تسهیات حمایتی 
به صورت کمک های نقدی و تسهیات کارگشایی 

برخوردار شدند.
محمد ازغندی افزود: با توجه به آســیب پذیری 
معلوالن، اداره بهزیستی بجستان با شیوع کرونا 
این قشر را به صورت خاص مورد حمایت قرار داد 
و در سه مرحله به معلوالن زیرپوشش کمک کرد.

وی ادامه داد: در مرحله نخســت 2۷۸ میلیون 
ریال تسهیات به صورت نقدی به معلوالن دچار 
اختال و در معرض آســیب و خانواده های آنان 

کمک مالی شد.
رئیس اداره بهزیستی بجستان گفت: همچنین در 
این راستا ۶20 میلیون ریال تسهیات کارگشایی 
به صورت قرض الحســنه برای اشتغال معلوالن 

پرداخت شد.

خبرخبرخبرخبر

صبحتوس:هرســاله در آستانه فصل زمستان 
یکی از مســائلی که روســتاهای بــدون گاز 
شهرســتان گازخیز سرخس در فصل سرما با 
آن دســت وپنجه نرم می کنند، مسئله تأمین 
نفت سفید و شیوه توزیع آن در روستاهاست.

ســال گذشــته نیــز در برخی روســتاهای 
شهرستان از جمله شورلق و چکودر این مسئله 
و همچنین کمبود گازمایع خود را نشان داد و 
در همین رسانه به آن پرداخته شد. جمعیت 
ســاکنان این روستاها افزایش یافته و چندین 
ســال اســت که ســهمیه خانوارها بر اساس 
رشــد جمعیتی افزایش نیافته که نتیجه آن 
نارضایتی مردم از وضعیت سهمیه بندی است.

امســال نیز با آغاز سرما توزیع نفت سفید در 
روســتاهای بدون گاز این شهرستان در حال 
 انجام است، اما این بار مردم روستای چشمه شور

دربــاره نحوه حمل و تحویل ســوخت گایه 
دارند.

 علی میرزایی یکی از اهالی روستای چشمه شور
ســرخس اظهار کرد: نفت ســفید هر سال تا 
محل خود روســتا حمل می شد، اما امسال با 
تصمیم شرکت پخش فراورده های نفتی، نفت 
تا روســتای گنبدلی حمل می شــود و مردم 

روســتای چشمه شــور مجبورند با هزینه دو 
برابری سهمیه نفت خود را دریافت کنند.

وی افزود: سال گذشته برای دریافت سهمیه 
نفــت حدود 35 هزار تومــان هزینه پرداخت 
می کردیم، اما امســال به دلیل اضافه شــدن 

کرایه این مبلغ ۶0 هزار تومان شده است.
این ســاکن روستای چشمه شور تصریح کرد: 
جاده روســتا مناســب نیســت و اگر برف یا 
بارش باران داشــته باشیم، با این جاده خراب 
در تأمین نفت با مشــکل مواجه می شــویم و 
کســی هم که ماشــین ندارد، مشکات او دو 

برابر می شود.

 »نفت سفید« فقط س
در جایگاه محل عرضه قابل دریافت است

اســحاق تیموری، بخشــدار مرکزی سرخس 
اظهار کرد: علت اینکــه تانکرها نفت را دیگر 
به روســتاها حمل نمی کنند این اســت که 

به سیســتم »جی.پی.اس« مجهز شــدند و 
نمی تواننــد خارج از جایگاه محل عرضه، نفت 

را حمل کنند.
وی تصریح کرد: تانکرهای حمل نفت ســفید 
شــرکت پخــش فراورده های نفتــی پس از 
بارگیری، ســوخت را بــه جایگاه محل عرضه 

یعنی روستای گنبدلی تحویل می دهند.
بخشــدار مرکزی ســرخس با تأکید بر اینکه 
این کار بــرای جلوگیری از قاچاق ســوخت 
انجام شــده است، گفت: اگر سوخت به غیر از 
مسیری که برای تانکر تا جایگاه محل عرضه 
در نظر گرفته شــده باشــد، به نقطه دیگری 
حمل شــود، هم راننده و هم متصدی جایگاه 

جریمه می شوند.
تیمــوری بیــان کــرد: از روســتاییان عزیز 
درخواســت داریم در زمان مناسب نسبت به 
تأمین ســهمیه نفت خود اقــدام کنند تا در 

فصل سرما دچار مشکل نشوند.

مردمروستای»چشمهشور«ازتوزیعنفتگالیهدارند

ناعادالنه بودن قیمت سوخت در همسایگی پاالیشگاه سرخس! 
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 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعای��ت ماده 5 
آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به واگذاری امور 
خدمات شهری بصورت حجمی به مدت دو سال اقدام 
نمایی��د. لذا ش��رکت ه��ای خدماتی واجد ش��رایط می 
توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه به سامانه ستاد 
مراجعه ویا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
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ش��هرداری اس��دآباد به استناد مجوز ش��ماره 531/ش مورخ 99/08/14 شورای اسالمی ش��هر در نظر دارد تعداد 8 پالک از امالک مسکونی 
س��هم تفکیک��ی خ��ود از زمین های معروف به صنعتی )کارخانه واش��ر س��ازی س��ابق( واقع در ش��هرک س��ید احم��د)ره( و به ش��ماره پالک
 1897/1- 1897 را از طری��ق مزای��ده کتب��ی و ب��ا ش��رایط ذیل ب��ه فروش رس��اند لذا متقاضی��ان می توانند جه��ت بازدید از ام��الک و احذ 
اس��ناد مزای��ده و تکمیل و تحویل اس��ناد نهایتا تا پای��ان وقت اداری 1399/09/23 به واح��د امالک و امور مالی ش��هرداری مراجعه نمایند.

لیست امالک شهرداری
آدرسجمع قیمت پایهبهاء هر متر مربع قیمت پایهشماره قطعهمساحت ملککاربری ملکردیف

شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/505336/375/9127/475/249/916مسکونی1

شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/505436/375/9127/475/249/916مسکونی2

شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/505536/375/9127/475/249/916مسکونی3

شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/506034/866/1807/165/999/990مسکونی4

شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/506134/866/1807/165/999/990مسکونی5

شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/506234/866/1807/165/999/990مسکونی6

شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی2048935/901/9617/324/000/044مسکونی7

شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی2049434/401/9617/018/000/044مسکونی8

آگهی مزایده نوبت دوم

شهرداری اسدآباد 



تعطیالت در مشهد تمدید شد؛ روایت مردم از محدودیت ها چیست؟

غصه اصناف
دو  محدودیت هــای  طاهــری:  حمیده 
هفته ای ســتاد ملی مقابله با کرونا شاید 
به ظاهر موجب تعطیلی خیلی از مشاغل 
شد، اما چه کسی می داند در دل صاحبان 
اصناف چه می گــذرد؟ تقریباً ۱۱ ماه از 
شــیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد، 
رشد صعودی این ویروس بیشتر از همه 
صاحبان اصنــاف را نگران  و غصه آنان از 
گرانی ها، کســادی بــازار و تعطیلی های 
اجبــاری را دردناک تر کرده اســت. اگر 
یادتان باشد نخســتین اقدام دولت برای 
مقابله با شــیوع کرونا در کشور تعطیلی 
اجباری عمده اصناف در اســفند ســال 
گذشته بود که تا ابتدای اردیبهشت سال 
جاری ادامه پیدا کــرد، این رخداد امید 
اصناف مشهدی را که یک سال در انتظار 
عید نوروز و رونق کسب و کارشان بودند، 
به یأس تبدیل و ضرر ســنگینی به آنان 

تحمیل کرد.
ضرر ناشی از این تعطیلی های اجباری از 
جوانب مختلف آنچنان ســنگین بود که 
کمک های حمایتی دولت نیز نتوانســت 
جبران مافات کند و بدهی های بســیار، 
اجاره ها، هزینه مالیات و عوارض، کاهش 
تــوان اقتصادی مــردم و کاهش فروش، 
ضربه ســختی به اصنــاف مختلف وارد 
کرد. هنــوز هم برخی کســب و کارها 
ماننــد تاالرهای پذیرایی در مشــهد به 
اجبار تعطیل هستند و نتوانستند شروع 
دوباره ای در ایام کرونا داشته باشند، زیرا 
آغاز به کار آن ها برابر با گســترش دوباره 
همه گیری و زمینگیر شدن مردم است. 
اما نگرانی و دغدغه مندی اصناف به ویژه 
اصناف مشهدی زمانی بیشتر می شود که 
رئیس اتاق اصناف مشهد اعالم می کند: 
»براساس مصوبات ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، ممنوعیت فعالیت مشــاغل گروه 
دو، سه و چهار در مشهد تا اطالع بعدی 
تمدید  شــد. وی ادامه داد: ســتاد ملی 
مقابله با کرونا هر دو هفته یک بار وضعیت 
شهرها را از نظر شیوع بیماری کووید۱۹ 
بررســی می کند و آن ها را در دسته های 
ســیاه، قرمز، نارنجی، زرد و ســفید قرار 
می دهد که بر این اساس مشهد اکنون در 
وضعیت قرمز قرار دارد. قابل توجه است 
که بدانید ۹۶ اتحادیه و بیش از ۱۰۵ هزار 

واحد صنفی در مشهد فعال هستند.

مشروح مشاغل گروه الفس
کارخانه های تولیــدی، مراکز صنعتی و 
معدنی، کشــاورزی، شــیالت و خدمات 
وابسته، مراکز زیرساختی و حیاتی، مراکز 
تأمین و توزیع آب، بــرق، گاز، مدیریت 
پســماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه 
و تهویه هوا، پاالیشــگاه ها و جایگاه های 
عرضه ســوخت، حمل ونقل عمومی کاال 
و مسافر برونشهری شامل ریلی، هوایی، 
جاده ای و دریایــی، حمل ونقل عمومی 
درونشــهری، اداره ها و مراکــز نظامی، 
انتظامــی و امنیتی، امدادی و ســتادی، 
فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها ، 
میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، میادین 
تره بــار، مراکز تولید، نگهــداری، توزیع 
و فــروش محصوالت غذایــی و خدمات 
وابسته، مراکز تولید و عرضه فراورده های 
لبنی و نانوایی، مراکز بهداشتی، درمانی، 
امــدادی، اورژانســی و تأمین آمبوالنس 
دولتی و خصوصــی، داروخانه ها، مراکز 
و فروشــگاه های دامپزشکی، پخش دارو، 
عطاری و داروهای ســنتی، مراکز تهیه، 
تولیــد و توزیع مواد غذایــی و بیرون بر، 
خدمات  ارتباطی،  اپراتو رهــای  خدمات 
پســتی،  فعالیت هــای  و  الکترونیــک 
شرکت های خدماتی اینترنتی، رسانه های 
مکتوب و برخط و مشاغل مشابه، مراکز 
نگهداری و خدماتی سالمندان، معلوالن 
و جانبازان، مراکز توانبخشی و مراقبتی، 
آسایشگاه ها، تعمیرگاه های انواع خودرو، 
والکترونیکی،  الکتریکــی  خانگی،  لوازم 

فروشگاه های انواع قطعات و لوازم یدکی، 
فروشــگاه های انواع مصالح ساختمانی و 
آهن آالت، کارگاه های صنعتی، چاپخانه ها، 
خشکشویی ها و آرامستان ها  تنها مشاغلی 
هســتند که در هیچ یک از وضعیت های 

سه گانه تعطیل نمی شوند.
در تعطیالت گذشته کرونایی در مشهد 
کم و بیش اصنافی بودند که با کرکره های 
نیمه باز فعالیت خود را ادامه می دادند. به 
همین علت تصمیم گرفتم طی چند روز، 
بازدید میدانی از برخی نقاط مشهد داشته 
باشــم تا ببینم گروه های دیگر شــغلی 
قوانین محدودیت های کرونایی را رعایت 

می کنند یا خیر؟
در حالی که عقربه های ساعت روایتگر 

ســاعت ۱۶ و ۳۳ دقیقه 
است به ســمت خیابان 
امــام رضــا)ع( حرکت 
می کنــم، با وجود اینکه 
تردد  منــع  زمان  هنوز 
خیابان   امــا  نرســیده، 
امام رضا)ع( به نســبت 
خلوت تر  قبــل  روزهای 
گــذر  تنهــا  و  شــده 
اتوبوس هــای بی آرتــی 
ماشــین های  گاهــی  و 
را  سکوت  این  ســواری 
می شــکند . راهــم را به 
سمت میدان بسیج ادامه 
مشاغل  جز  به  می دهم؛ 
مابقی  کرکره  الف  گروه 
مغازه هــا پایین اســت، 
امــا دِر یک رســتوران 
مشــتریانش  روی  بــه 

بــاز اســت و مــردم بــدون توجه به 
فاصله گــذاری اجتماعی در یک فضای 
کوچک ایســتاده اند.در ادامه توجه ام به 
آجیل فروشی جلب می شود  مغازه  یک 
که المپ های مغــازه اش از چندقدمی 
خودنمایــی می کند، از بیرون شیشــه 
مغازه نگاهی به داخل می اندازم به جز 
فروشنده و یک شــاگرد نوجوان کسی 
دیگر در مغازه نیست، اما با وجود اینکه 
شغلش جزو مشــاغل گروه الف نیست 
مغازه اش همچنان باز است. سوار مترو 
می شــوم تا این بار از شــهدا به سمت 
خیابان هــای عبادی حرکــت کنم، در 
مترو تمامی مسافران ماسک زده اند، اما 
بازهم خبری از فاصله گذاری اجتماعی 
نیســت، وقتی به میدان شهدا می رسم 
و به ســمت پایانه شــهدا کــه منتهی 
بــه خیابان های عبادی اســت حرکت 
می کنم مغازه های میوه فروشی و تره بار 
اولین چیزی است که به چشم می آید. 
از کنــار میوه فروشــی ها رد می شــوم 
مغازه دارانــی را می بینــم که در انتظار 

مشتری هســتند و مردمی که با دیدن 
قیمت میوه ها با یک آه جانســوز به راه 

خود ادامه می دهند.
 
اگر من در خانه بنشینم اجاره ام را س

چه کسی پرداخت می کند؟
هوا رفته رفته ســردتر می شود و حجم 
خودروهای سواری از ترس جریمه شدن و 
نزدیک شدن به ساعت۲۱ کمتر می شود، 
۴۰۰متــر جلوتر مغازه شلوارفروشــی را 
می بینم که کرکــره اش تا نصفه پایین و 
صاحــب مغازه مشــغول خیاطی کردن 
اســت، خودم را به عنوان مشــتری جا 
می زنم و بعد از باال دادن کرکره ها و وارد 
شــدن به مغازه مشــغول قیمت گرفتن 
در  می شــوم،  شــلوارها 
از صاحب  همین زمــان 
مغازه که مردی تقریباً ۴۰ 
ساله با موهای جوگندمی 
مگر  می پرســم،  اســت 
اطــالع نداریــد که جز 
مابقی  الف  گروه  مشاغل 
اصناف باید تعطیل باشند 
هنوز ســؤالم تمام نشده 
بین کالمم می آید و اذعان 
می کند: »بله می دانم اگر 
بازرســان متوجه مغازه ام 
شوند جریمه ام می کنند، 
امــا اگــر مــن در خانه 
بنشــینم اجاره ۴میلیون 
و۵۰۰ هــزار تومانی من 
را چــه کســی پرداخت 
می کند؟ شکم زن و سه 
فرزند من را چه کســی 
سیر می کند؟« ســرم را پایین می اندازم، 
مگر با یادآوری توصیه های ســتاد ملی 
مبارزه  با کرونا هزینه  اجاره و معیشــت 
خانواده اش برطرف می شود؟ تنها چیزی 
که مثل خــوره مغزم را می خــورد این 
است که چرا دولت بدون دادن تسهیالت 
مناســب به اصناف تنها از حربه تعطیلی 
اســتفاده می کند و به این شکل مردم را 
بــا چالش های به مراتب جدی تر از کرونا 

مواجه می کند؟
صبح روز بعد به سمت میدان فلسطین، 
امامت، خیام و پایداری حرکت می کنم و 
حدوداً ۷ ساعتی را در خیابان ها و کوچه  

پسکوچه های این مناطق گشت می زنم.

صاحب مغازه ای که در ویترین نشسته بودس
شــاید بتوان گفت جمــع خیلی زیادی 
از گروهــای مشــاغل ب، ج و د تعطیل 
هســتند، اما چندین مغازه پوشــاک و 
کفش فروشــی در حاشــیه فلسطین و 
امامت کرکره هایشــان را تا نصفه پایین 
کشــیده  بودند. حتی در یکی از مغازه ها 

صاحب مغازه در ویترین نشســته بود و 
به دقت به مردمی کــه از پیاده رو عبور 
می کردند نگاه می کرد، البته باز بودن یک 
گل فروشی در حاشیه خیابان منتهی به 
بولوار معلم هم کمی تعجب برانگیز بود. 
یکی از صاحبان مغازه کفش فروشــی با 
شکایت از بازار کساد و تورم باال می گوید: 
»از فروردین امسال به بعد میزان فروش 
مغازه ام پایین آمده، یا ما تعطیل بودیم، 
یا مشــتری نبود و یا اگر بود توان خرید 
را نداشتند، حال نمی دانم با اجاره عقب 
افتاده و بدهی های سرســام آور چه ِگلی 
به سر بگیرم«. فست فودها و رستوران ها 
هــم در تمامی این مناطــق به صورت 
بیرون بر غذا ســرو می کردند و خبری از 
مشــتری هایی که در این موقع از سال 
در آبمیوه فروشــی های خیابــان امامت 

نوشیدنی داغ می خوردند نبود.

قانون ها برای چه وضع می شوند؟س
آتلیه عکاســی و بدلیجات فروشــی در 
منطقه پایداری جــزو اصنافی بودند که 
بدون اعتنا بــه محدودیت های کرونایی 
همچنان به کار خودشان ادامه می دادند، 
وارد مغازه بدلیجات فروشــی می شوم و 
شاگردان مغازه که دو دختر جوان هستند 
با یکی از مشتریان در حال صحبت کردن 
هستند و از تعطیلی ها و شرایط حاکم بر 
جامعه گله می کنند، مشتری هم خطاب 
به آن ها و من که تازه به جمعشان ملحق 
شــدم، می گوید: »آمدیم و این ویروس تا 
۱۰ سال دیگر شرش کم نشد تا کی باید 
خودمان را مانند زندانی ها قرنطینه کنیم، 
مســئوالن ما که از درد مردم خبر ندارند 
و فقط قانون هــای الکی وضع می کنند«. 
در این دو روزی که به مناطق ذکر شده 
 ســر زدم به قول فرماندار مشهد تقریباً 
۸۵ درصــد اصنــاف قوانیــن را رعایت 
می کردنــد، اما عــده ای هم بــه ناچار 
کرکره های مغازه هایشان را تا نصفه پایین 
کشیده بودند و امیدوار بودند که توسط 

مأموران جریمه و توبیخ نشوند.
شــاید با وجود ایــن محدودیت ها در 
مقطعی از زمان بتوانیم سرعت صعودی 
ابتال به کرونــا را کاش دهیم، اما وضع 
این قوانین، بدون هیچ حساب و کتاب 
منطقی به قدری اصناف و مشاغل آزاد 
را با چالش های جدی مواجه کرده است 
که بــه مراتب می تواند از ویروس کرونا 
خطرناک تر باشد. شایسته است همگی 
ما با رعایت هر چه بیشتر پروتکل های 
بهداشتی در خانواده و رفتارهای فردی 
به ریشه کن شــدن این ویروس کمک 
کنیــم تا هر چه زودتر با بازگشــت به 
حالت عادی، اصناف ضــرر کمتری را 

تجربه کنند.

براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
تعطیلی اصناف در مشهد تمدید شد

ایرنا: رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: براساس مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا، ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه 
دو، سه و چهار در مشــهد تا اطالع بعدی تمدید  شد.

محمود بنانژاد افزود: با توجه به ارزیابی مجدد شــهرها 
توســط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به 
دلیل ماندن شهر مشهد در وضعیت قرمز کرونایی، این 
محدودیت تا اطالع بعدی تمدید شده است. وی ادامه 
داد: بر این اساس واحدهای صنفی گروه های شغلی دو، 
سه و چهار مســتقر در مجتمع های تجاری، پاساژها و 
حاشیه خیابان های اصلی و فرعی شهر مشهد تعطیل 
و غیرفعال می شــوند. رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: 
فعالیت صنوف گروه یک مانند روزهای گذشته با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی و حفــظ فاصله گذاری 
هوشمند اجتماعی منعی ندارد. وی گفت: در این مدت 
رستوران ها، پیتزافروشی ها، ســفره خانه های سنتی و 
آبمیوه فروشی ها باید به صورت بیرون بر فعالیت داشته 
باشند و فعالیت پاساژها و مجتمع های تجاری نیز ممنوع 
است. رئیس اتاق اصناف مشهد افزود: بخش حمل ونقل 
درون شهری از قبیل آژانس ها، چاپخانه ها، فروشندگان 
جراید، کرایه دهندگان فیلم و کافی نت ها مجاز به فعالیت 
هســتند. وی ادامه داد: ستاد ملی مقابله با کرونا هر دو 
هفته یک بار وضعیت شــهرها را از نظر شیوع بیماری 
کووید۱۹ بررســی و آن ها را در دسته های سیاه، قرمز، 
نارنجی، زرد و ســفید قرار می دهد که بر این اســاس 

مشهد اکنون در وضعیت قرمز قرار دارد.

تمدید تعطیلی آموزش حضوری مدارس 
خراسان رضوی 

ایرنا: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 
تعطیلی آموزش حضوری مدارس این استان یک هفته 
دیگر تمدید شــد. قاســمعلی خدابنده افزود: آموزش 
مدارس این اســتان تا پایان هفته آینده )۲۰ آذر ماه( 
همچنان به شــکل غیرحضوری پیگیری خواهد شد 
و مدیــران مدارس به نحو مقتضی برای اســتمرار این 
آموزش ها برنامه ریزی خواهند کرد. وی ادامه داد: تمامی 
آموزش های درســی مدارس اســتان در این هفته نیز 
از طریق روش های آمــوزش از راه دور و مجازی ادامه 
دارد. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی درباره 
وضعیت کاری اداره های آموزش و پرورش نیز گفت: این 
اداره ها در شهرســتان های دارای وضعیت قرمز با نظر 
رؤسای اداره ها و حداقل نیروی ممکن دایر شده و پیگیر 
امور و پاســخگوی مراجعان خواهند بود. وی افزود: در 
سایر مناطق نیز نیروهای اداری براساس وضعیت منطقه 
و مطابق با دستورالعمل ارســالی در محل کار حضور 

خواهند یافت.

اعالم نحوه حضور کارکنان اداره  های 
خراسان رضوی

ایسنا: کوکب موسوی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
استانداری خراســان رضوی در خصوص نحوه حضور 
کارکنان اداره ها در خراســان رضوی و مشهد در هفته 
ســوم محدودیت های کرونایی کشور گفت: با توجه به 
اعالم وضعیت جدید هر شــهر از نظر شــرایط هشدار 
کرونا، حضور کارکنــان و ارائه خدمــات در اداره ها از 
روز شــنبه ۱۵ آذرماه تا انتهای هفته جاری منطبق بر 

وضعیت جدید اعالم شده است.
وی بیان کرد: خدمات دســتگاه های اجرایی مرتبط با 
مشاغل گروه شماره یک که مستقیم در زندگی روزمره 
شهروندان و یا انجام فعالیت ها تأثیرگذار است، تعطیل 
نخواهد بود.معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری 
خراسان رضوی ادامه داد: خدمات دستگاه های اجرایی 
که عدم ارائه آن تأثیر جدی در زندگی روزمره شهروندان 
ایجاد نمی کند، مطابق با وضعیت سه گانه شرایط هشدار 
که از ســوی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا 

اعالم شده، انجام خواهد شد.
موسوی با اشاره به فعالیت کارکنان اداره ها در شهرهای 
با وضعیت زرد تصریح کرد: کارکنان اداره های ارائه دهنده 
خدمات ضروری و دستگاه های مرتبط با مأموریت های 
اساسی و مدیریت شهری با ۱۰۰درصد ظرفیت در محل 
کار حاضر خواهند شــد. سایر اداره های شهر برای ارائه 
خدمات خود، با حضور دوسوم کارکنان فعالیت خواهند 
کــرد.وی در خصــوص وضعیت کارکنــان اداره ها در 
شهرهای با وضعیت نارنجی گفت: اداره های ارائه دهنده 
خدمات ضروری و دستگاه های مرتبط با مأموریت های 
اساسی و مدیریت شــهری با تشخیص باالترین مقام 
مسئول نسبت به کاهش یک سوم کارکنان خود اقدام 
خواهند کرد. ســایر اداره های شهر برای ارائه خدمات 
خود، با حضــور ۵۰ درصدی کارکنــان خود فعالیت 

خواهند داشت.
معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری خراسان 
رضوی با اشاره به وضعیت کارکنان اداره ها در شهرهای 
با وضعیت قرمز از جمله شهرستان مشهد عنوان کرد: 
اداره های ارائه دهنده خدمات ضروری و دســتگاه های 
مرتبط با مأموریت های اساســی و مدیریت شــهری 
 با تشخیص باالترین مقام مســئول نسبت به کاهش

۵۰ درصدی کارکنان خود اقدام خواهند کرد، مشروط 
بر اینکه خللی در ارائه خدمات ضروری به وجود نیاید.

 فعالیت ۱۷ هزار داوطلب سالمت 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ایســنا: رئیس گروه آموزش و ارتقای سالمت معاونت 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال 
حاضر ۱۶ هزار و ۹۹۲ داوطلب سالمت برای جمعیت 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانواری زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد فعالیت می کنند که از این تعداد 

۳۰۰ نفر مرد و مابقی زن هستند.
مجید جعفری نژاد در خصوص فعالیت داوطلبان سالمت 
)رابطان بهداشت( اظهار کرد: فعالیت داوطلبان سالمت 
با هدف اجرای اصول مراقبت های اولیه بهداشتی آغاز 
شــده اســت. این اصول شامل مشــارکت های مردم، 
هماهنگی بین بخشی، دسترســی عادالنه به خدمات 
بهداشتی و... است. به همین منظور از سال ۱۳۵۸ این 
طرح به صورت پایلوت اجرا شــد و در سال ۱۳۷۳ در 

برنامه های نظام بهداشت به طور رسمی قرار گرفت.

افزایش 6 درصدی نرخ تورم نقطه به 
نقطه در خراسان رضوی

قدس: رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه این استان در آبان 
سال جاری ۴۵.۹ درصد بوده که این رقم در مقایسه با 

ماه پیش از آن ۶ درصد افزایش یافته است.
رضا جمشیدی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در 
نقاط شــهری ۴۴ درصد و روستایی ۵۳.۲ درصد بوده 
 که در نقاط شــهری نسبت به ماه قبل ۵.۵ و روستایی

۷.۹ درصد افزایش یافته است. 
وی خاطرنشــان کرد: نرخ تورم نسبت به ماه گذشته 
در کل خانوارهای خراسان رضوی در آبان سال جاری 
۶.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن ۰.۹ درصد 

کاهش یافته است.
جمشــیدی بیان کرد: این شــاخص برای خانوارهای 
شهری خراسان رضوی ۵.۷ درصد و نقاط روستایی ۷.۵ 
درصد بوده که به ترتیب ۱.۶ درصد کاهش و ۱.۴ درصد 
افزایش یافته، همچنین نرخ تورم نسبت به ماه قبل در 
کل خانوارهای کشور نیز در آبان سال جاری ۵.۲ درصد 
گزارش شده که نسبت به ماه قبل آن ۱.۸ درصد کاهش 

یافته است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان سال 
جاری در کل خانوارهای خراسان رضوی ۲۶.۵ درصد 
گزارش شده که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش 
یافته، افزود: این شــاخص برای خانوارهای شهری این 
استان ۲۵.۴ و روستایی ۳۰.۵ درصد بوده که به ترتیب 

۱.۸ و ۲.۱ درصد افزایش یافته است. 

 کاهش 2۱ درصدی جابه جایی مسافر
 با اتوبوس در مشهد

قدس: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از 
کاهش ۲۱ درصدی جابه جایی مسافر از طریق ناوگان 

اتوبوسرانی در هفته گذشته خبر داد.
ســعید حسینقلی زاده مقدم گفت: از اول تا ۷ آذرماه با 
اعمال محدودیت های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۴۰۳ مســافر از طریق ناوگان 
اتوبوســرانی جابه جا شــده اند. وی افزود: این در حالی 
است که از ۲۴ تا ۳۰ آبان و قبل از اعمال محدودیت ها 
۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۵۶۷ مســافر از طریق ناوگان 

اتوبوسرانی جابه جا شده اند.
مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد ادامه 
داد: مقایسه این دو آمار نشان دهنده آن است که میزان 
جابه جایی در یک هفته از اعمال محدودیت های مرتبط 
با پیشگیری شــیوع ویروس کرونا حدود ۲۱.۳ درصد 
نسبت به هفته قبل از اعمال محدودیت ها کاهش داشته 

است.

افزایش تخت های میزبانی از 
بهبودیافتگان کرونا در خراسان رضوی 

قدس: معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: تعداد 
تخت هــای اقامتی که برای میزبانــی از بهبودیافتگان 
کرونا اعالم شــده بود از ۴هزار و ۶۷۳ تخت به ۸هزار و 
۲۶۸ تخت افزایش یافت. یوسف بیدخوری با اعالم این 
خبر افزود: تاکنون ۳۱ واحد اقامتی شــامل ۲۲هتل با 
ظرفیت ۶ هزار و۳۴۴ تخت و تعداد ۲هزار و۶۸۰ اتاق، 
۹ هتل آپارتمان با ظرفیــت هزار و ۹۲۵ تخت و تعداد 
۷۱۸ اتاق آمادگی برای میزبانی از بهبودیافتگان کرونا 

را اعالم کرده اند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: هیچ گونه اجباری 
درزمینه مشارکت این مالکان نبوده و همه این واحدها 

به صورت داوطلبانه اعالم آمادگی کرده اند.

 فست فودها و 
رستوران ها هم در 
تمامی این مناطق 
به صورت بیرون بر 

غذا سرو می کردند 
و خبری از 

مشتری هایی که در 
این موقع از سال در 
آبمیوه فروشی های 

خیابان امامت 
نوشیدنی داغ 

می خوردند نبود
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سرور هادیان: خانواده ای در روستای مور تنها داشته شان 
را که یک خانه بود، وقف خانه عالم و زینبیه کردند.

به گزارش خبرنگار ما دختر این خانواده ضمن اعالم 
این مطلب می گوید: پدر و مادرم سال ها در روستای 
مــور در نزدیکــی داورزن زندگــی می کردند و همه 
دارایی آن هــا همان یک منزل قدیمی ۴۵ متری بود 
که خودشان سال ها در آن زندگی کردند. مادرم آن را 
وقف خانه عالم و زینبیه کرد. انسیه موری می افزاید: 
سال ۹۶ این وقف انجام شد و سندش به اوقاف واگذار 
شــد. از طرفی ما پنج خواهر و یک برادرم نیز از این 

وقف استقبال کردیم.
این بانوی ۵۵ ساله خاطرنشان می کند: این خانه بسیار 
قدیمی بود و تصمیم گرفتم در تکمیل وقف مادرم این 

خانه را مجدد بسازم.
وی با اشــاره به اینکه زینبیه محلی است که بانوان در 

صورت عدم امکان رفتن به مســجد برای خواندن قرآن 
می توانند از زینبیه استفاده کنند، بیان می  کند: این خانه 
عالوه بر زینبیه، خانه عالم است. یعنی روحانی هنگامی 
که برای برگزاری مراسم های عزاداری به روستا می آید 
و یا برای اقامت چندســاله به منظور تبلیغ در روســتا، 

می تواند در این خانه ساکن شود.
وی تصریح می کند: در روستای مور همه اهالی کهنسال 
هستند و رفت و آمد به داورزن برای درمان مشکل است، 
بنابراین هماهنگی های الزم انجام شده است تا هفته ای 
یک بار در روزهای شنبه، پزشک مرکز بهداشت داورزن 
یک روز کامل به روستای ما بیاید و در مدت حضورش 
در روســتا از این خانه برای استراحت و اقامت استفاده 

نماید.
این بانوی نیک اندیش توضیح می دهد: ساخت این منزل 
و تکمیل وسایل اولیه مناســب برای خانه عالم، حدود 

۱۰۰ میلیون تومان برآورد شد و باتوجه به اینکه همسرم 
کشاورز و من خانه دار هستم، بخشی از هزینه ساخت و 
تکمیل خانه توسط خودمان و مابقی با همت مردم روستا 

و خیران دیگر تأمین شد.
وی در پایان تأکید می کند: هدفمــان از این کار ادامه 
اندیشه مادرم بود و اینکه یادآوری شود، می توان همان 
تنها داشته را هم وقف کرد و چندین نسل از آثار و برکات 

آن بهره ببرند.

وقفی کوچک اما زیبا ...
گزارش وقفگزارش وقف
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روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
 دایر شدن ۱۵خبازی کشیک 
برای حذف صف از نانوایی ها

باشگاه خبرنگاران: عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایان 
شهرستان بجنورد از اقدام های جدید با هدف کاهش 

تجمعات و ازدحام در نانوایی های بجنورد خبر داد.
صمــدی گفت: ۱۵نانوایی کشــیک در مراکز پرتراکم 
جمعیتی بجنورد دایر شد که براساس آن، نانوایی ها باید 
تا ساعت ۹ شب فعال باشند.صمدی افزود: با توجه به 
مشکالت پیش آمده و تشکیل صف های طوالنی، اتحادیه 
نانوایان مکلف به تعیین ساعت کار و نصب آن در معرض 
دید مشتریان شده است.وی عنوان کرد: اگر نانوایی ها 
معیار های تعیین شده را رعایت نکنند، با کسر سهمیه 
آرد و برخورد مواجه می شوند. عضو هیئت مدیره اتحادیه 
نانوایان شهرســتان بجنورد افزود: هیچ گونه مصوبه ای 

برای افزایش قیمت نان در بجنورد ابالغ  نشده است.

 استاندار خراسان جنوبی 
با اشاره به محدودیت های کرونایی:

بانک ها مراعات حال مردم را بکنند 

ایسنا: استاندار خراســان جنوبی از بانک ها خواست 
در شــرایط اعمال محدودیت های کرونایی، با مردم 
مراعــات کنند.حمید مالنوری، در دیــدار مدیریت 
شــعب بانک صــادرات خراســان جنوبی، از بانک ها 
خواســت در اوضاع شــیوع ویروس کرونــا و اعمال 
محدودیت های ایجاد شده براساس دستورالعمل های 
ستاد ملی مقابله با کرونا، با استمهال وام ها، مراعات 
حال مردم و کارآفرینان را داشــته باشند. وی افزود: 
از دســتگاه های خدمات رســان نظیر آب، برق، گاز 
و... نیز خواســته شده در این شرایط کرونایی تا حد 
امــکان با مردم مدارا کنند.مالنــوری افزود: مدیران 
اســتان بایــد برای موفقیــت بیــش از پیش حوزه 
کاری شــان  ارتباط با مراکز ملی را تقویت کنند.وی 
بر حضور میدانی و پرجنب و جوش مدیران  استانی 
تأکید کــرد و افزود: مدیران نبایــد دچار روزمرگی 
و دســتورالعمل های اداری شــوند و باید به صورت 
میدانی حضوری فعال داشــته باشــند و در فضایی 
هم افزا فعالیت های توســعه ای استان را پیش ببرند.

سخنگوی آتش نشانی مشهد خبر داد
 افزایش مزاحمت های تلفنی 

در هفته گذشته

خط قرمز: ســخنگو و مدیر روابط عمومی آتش نشانی 
شهر مشــهد از افزایش مزاحمت های تلفنی با سامانه 
۱۲۵در هفته گذشــته خبر داد و افزود: مأموریت های 
حریق و حوادث در هفت روز گذشته در مشهد با کاهش 
روبه رو بوده است.آتشیار رضا حیدری با بیان این مطلب 
گفت: براساس استخراج و پاالیش دیتاهای آماری توسط 
کارشناسان گروه برنامه ریزی سازمان آتش نشانی مشهد، 
در هفته گذشته  ۱۱هزار و ۳۱۷ تماس تلفنی با سامانه 
۱۲۵ آتش نشانی مشهد برقرار شــده که از این تعداد 
تماس  ۵هزارو۷8۷تمــاس آن مزاحمی و غیرمرتبط 
بوده است که نسبت به هفته قبل افزایش مزاحمت های 
تلفنی را نشــان می دهد.سخنگوی آتش نشانی مشهد 
افزود: در این هفته در مجموع ۲۴۶ مأموریت توســط 
آتش نشانان انجام شده که ۱۱۰ مورد آن اطفای حریق 
و ۱۳۶مأموریت نیز امداد و نجات و خدمات ایمنی بوده 
و در مأموریت های اعزامی  یک هزارو ۳۲۶ آتش نشــان 
حضور داشته اند و به وسیله ۴۱۶ دستگاه خودرو سبک 
و سنگین اطفای حریق و موتورسیکلت های آتش نشانی 
این عملیات ها انجام شــده است.آتشیار حیدری افزود: 
در حوزه مأموریت های اطفای حریق و امداد و نجات در 
هفته گذشته با کاهش نسبی مأموریت ها مواجه بودیم و 
در بررسی ها مشخص شد، همچنان نجات افراد محبوس 
شده از آسانسورها در صدر عملیات های امداد و نجات 
در این سازمان قرار داشــته است.مدیر روابط عمومی 
آتش نشانی مشهد یادآور شد: درهفته گذشته ۱۷۴هزار 
و ۱۲۵مترمربع نیز کنترل ایمنی ساختمان های در حال 
احداث و یا تکمیل شــده، مســکونی، تجاری، اداری و 
مراکز درمانی توسط همکاران اداره پیشگیری و نظارت 
سازمان صورت گرفته و همچنین عملیات ضدعفونی 
اماکن عمومی برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 

توسط آتش نشانان انجام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان خبر داد 
دستگیری باند سارقان طال

خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان 
از شناســایی و دستگیری باند سه نفره سارقان طال و 
جواهرات در این شهرستان خبر داد.  سرهنگ مهدی 
مهران فر گفت: در پی وقوع ســرقت طال و جواهرات 
یک شــهروند و اعالم  آن از طریق مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰، این موضوع در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه کارآگاهان 
با تالش مستمر و بررسی اظهارات شاکی موفق شدند، 
متهمان را مورد شناسایی قرار دهند، افزود: با شناسایی 
محل اختفای متهمان، هر سه متهم دستگیر و به مقر 
انتظامی منتقل شدند. این مقام انتظامی با بیان اینکه 
متهمان در بازجویی های انجام شده به بزه ارتکابی خود 
اعتراف کردند، یادآور شد: در بازرسی از محل اختفای 
آن ها نیز ســه عدد النگو به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال 
کشف و با هماهنگی مقام قضایی به مالباخته تحویل 
داده شــد.  فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان 
در پایــان بــا تأکید بر اینکــه پلیس با افــرادی که 
بخواهند امنیت و آرامش شهروندان را مختل کنند با 
قدرت برخورد خواهد کرد، خاطرنشــان کرد: متهمان 
پس از تشــکیل پرونده برای انجــام مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

 کشف محموله کاالی قاچاق 
توسط مرزبانان هنگ  تایباد 

خط قرمز: فرمانده مرزبانی اســتان خراســان رضوی 
گفــت: بیش از ۴۵۰میلیون ریــال کاالی قاچاق در 
مرز های حوزه اســتحفاظی هنگ مــرزی و مرزبانی 
درجه یک تایباد کشــف و ضبط شد. سردار مجید 
شجاع افزود: مرزبانان این فرماندهی در هنگ تایباد، 
در چند روز گذشته در ایست و بازرسی های مداوم، 
موفق به کشــف چندین مورد کاالی قاچاق شدند.

وی اظهار کرد: برای پیشــگیری از قاچاق انواع کاال، 
مرزبانان این اســتان موفق شــدند اقالمی از قبیل 
۱۴گوشــی تلفن همراه هوشمند قاچاق از پنج تبعه 
افغان، ۳۳۳کیلوگرم تخم مرغ و ۱۴۹کیلوگرم کره را 
کشف کنند. سردارشجاع با اعالم اینکه کارشناسان 
ارزش ایــن کاال های قاچاق را ۴۵8میلیون و ۶۰هزار 
ریال برآورد کرده انــد، گفت: در این ارتباط تعدادی 
متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی تحویل شدند.

26 فقره سرقت از بابلسر تا مشهد 

خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری متهم 
پرونده سرقت های سریالی مدارک بانکی، کارت سوخت 
و گوشی تلفن همراه در شهرهای بابلسر و مشهد خبر 
داد. سرهنگ عباس صارمی ساداتی گفت: در پی اعالم 
گزارش از ســوی دو خانم مبنی بر اینکه هنگام کار با 
دستگاه عابربانک فردی به بهانه کمک به آن ها نزدیک 
و مبلغ ۴۱۶هزار تومان به کارت بانکی خود انتقال داده 
و متواری شده اســت که برهمین اساس تیم گشتی 
کالنتری شهیدآستانه پرست، وارد عمل شده و متهم را 

شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: پلیس در بازرســی اولیه چند کارت بانکی 
کشف و متهم را که ادعا می کرد اهل یکی از شهرهای 
شمالی کشــور و از چند وقت پیش برای مسافرت و 
خرید خودرو به مشهد آمده است را برای بررسی بیشتر 
به کالنتری انتقال داد.سرهنگ صارمی ساداتی گفت: 
تیم تجسس پس از هماهنگی با مقام قضایی، محلی که 
متهم در آن سکونت موقت داشت را بازرسی و ۱۰ قطعه 
کارت بانکی، چهار قطعه کارت سوخت و یکسری کامل 
شامل مدارک خودرو از قبیل کارت، گواهی نامه، کارت 
عضویت تاکســیرانی و همچنین یک دستگاه گوشی 
تلفن همراه را کشف کردند.این مقام انتظامی خاطرنشان 
کرد: در ادامه مشــخص شد متهم چندی پیش در دو 
مرحله به عنوان مسافر ســوار تاکسی شهری شده و 
مدارک راننده خودرو و همچنین گوشــی تلفن همراه 
آن ها را ســرقت کرده و حتــی در تماس تلفنی قصد 
اخاذی در قبال تحویل وسایل مسروقه را  داشته است.

فرمانده انتظامی مشــهد گفت: پلیس در پیگیری های 
تکمیلی این پرونده تاکنون پرده از ۱۶ فقره سرقت در 
شهر بابلسر نیز برداشته و ۱۰فقره سرقت را در مشهد 

رمزگشایی کرده است و تحقیقات پرونده ادامه دارد.  

عقیل رحمانی: رئیس جهاد کشــاورزی 
مشــهد گفت: با آزادســازی ۱۵ هکتار 
زمین کشاورزی تغییر کاربری داده شده 
در حوالی مشهد، از نابودی امنیت غذایی 

پایدار حدود ۳۰۰ نفر جلوگیری شد.
امید طهماســبی زاده در تشــریح ماجرا 
بــه خبرنگار قدس عنوان کــرد: با توجه 
به موضوع بااهمیــت تغییر کاربری های 
غیرمجــازی کــه گاهــی در زمین های 
کشاورزی صورت می گیرد و آینده بسیار 
خطرناکــی دارد، رصــد و پایش مناطق 
مســتعد تغییر کاربری مدت هاست که 
به صــورت ویژه ای در دســتورکار جهاد 

کشاورزی شهرستان مشهد قرار دارد. 

اعمال قانون در پرکندآبادس
وی بیــان کرد: در این مســیر ســخت 
که با همراهی خوب دســتگاه قضایی، 
انتظامــی و... در حــال اجــرای قانون 
هســتیم، تا به حــال ده هــا عملیات 
قلع و قمــع بناهای ایجاد شــده روی 
زمین های کشــاورزی انجام شده  است.

رئیس جهاد کشــاورزی پس از اشاره به 
وسعت محدوده مورد اعمال قانون قرار 
گرفته، افزود: در نمونه ای جدید سه ماه 
پیش اطالعاتی توســط تیم های گشتی 
به جهاد کشــاورزی مشــهد واصل شد 
که مشاهده مستندســازی های صورت 
گرفته به این نکته اشــاره داشــت که 
بازهم برخی افرادســودجو روی پهنه ای 
حدوداً ۱۵ هکتاری که در حوالی منطقه 
پرکندآباد واقع شده بود، در حال خرید 
و فروش زمین های کشاورزی برای ایجاد 
باغ ویال هســتند. طهماســبی زاده ادامه 

داد: بــا توجه به اینکــه در تمامی این 
از  قانون ســودجویان  اقدام های خالف 
کم اطالعی خریداران سوءاستفاده کرده 
و با نشــان دادن در باغ سبز مانند ایجاد 
جاده آســفالته و رساندن انشعابات آب، 
برق و... طــوری وانمود می کنند که باال 
بردن دیوار و ایجاد بنا و ساختن باغ ویال 
در منطقه هیچ ممنوعیتی ندارد، پس از 
هماهنگی با دستگاه قضایی و همراهی 
قاضــی غالمــی و نیروی انتظامی تعداد 
باغ ویــالی غیرمجــاز در محل  زیادی 

تخریب شد.
معاون رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی تصریح کرد: بناهای برپا 
شــده روی زمین های کشاورزی مدنظر 
هــم در مراحل پی کنــی، دور دیوار، در 
حال ســاخت بنا و... قرار داشــتند. این 
نکته را باید یادآور شوم که حتی سه ماه 
پیش از اعمال قانون و گســیل نیروهای 
عمل کننده به منطقه بــه افرادی که در 
محل اقــدام به ایجاد بنا کــرده بودند و 
یــا در مراحل ابتدایی تغییر کاربری قرار 
داشتند، اخطار و هشدارهای الزم داده و 
از آن ها خواســته شد تا از این کار دست 
برداشته و خودشان پیش از آنکه مأموران 
برای اعمال قانون به محل مراجعه کنند، 
مصالح را جمع آوری کنند، اما متأسفانه 
گوش عده ای به هیچ عنوان بدهکار ماجرا 
نبود و وقتی متوجه قاطعیت در جلوگیری 
از خرد شــدن زمین های کشــاورزی و 
تغییرکاربری ها شدند، که کمی دیر شده 
بود؛ چرا که هم سودجویان سرمایه آن ها 
را با فروش این زمین ها باال کشیده بودند 
و هم مصالح ســاختمانی آن ها دیگر به 

کارشان نمی آمد.

 خرید و فروش هر قطعه س
تا 400 میلیون تومان

وی ادامه داد: از ســوی دیگر بارها در 
روزنامه قدس و دیگر رسانه های همراه، 
به این افراد هشدار و اخطار داده بودیم 
که ادعای یک فروشــنده قانون نیست 
و باید اسناد زمین ها مورد بررسی قرار 

بگیرد.
در ایــن منطقه افراد ســودجو طوری 
رفتار کرده بودند کــه هر قطعه از این 
زمین های کشــاورزی تغییــر کاربری 
داده شــده بین ۳۵۰ تــا ۴۰۰ میلیون 
تومان خرید و فروش می شد. متأسفانه 
در زمــان اجــرای قانــون و در حضور 
مقام قضایی، برخی از این ســودجویان 
قصد داشــتند تــا در محــل جوی را 
ایجاد کنند که مانع اعمال قانون شوند 
که با مدیریت قاضــی غالمی کاری از 
پیش نبردند. این مقام مسئول در جهاد 
کشاورزی مشهد بیان کرد: در گذشته 
تمامی این زمین ها هم زیر کشــت جو، 
گندم و... قرار داشــت که مستقیماً در 
تأمین زنجیره غذایی نقش داشــته که 
به دلیــل زیاده خواهــی و مال اندوزی 
تبدیل  غیرمجاز  باغ ویالهای  به  عده ای 

شده بود.

 رفع تصرفی که س
امنیت غذایی 300 نفر را در پی داشت

وی با اشــاره به اینکه تخریب زمین های 
کشــاورزی و تبدیل آن بــه باغ ویال چه 
پیامدهایــی دارد، تصریح کرد: هرهکتار 

زمین کشــاورزی که به آزادســازی آن 
اقدام می شــود،غذای ۲۰ نفــر را به طور 
مداوم و مستمر تأمین می کند. شما فرض 
کنید همین ۱۵هکتاری که در این اقدام 
رفع تصرف شــد و به حالت اول برگشت،  
در تأمین غذایی حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر 

نقش مستقیم و مستمری دارد.
طهماسبی زاده گفت: ماجرا را هم از زاویه 
دیگری می توان بررســی کرد و دید که 
اگر این تغییرکاربری ها همچنان صورت 
بگیرد و برخوردی با آن نشود، در زمانی 
که فشــار تحریم ها باال و یا پایین برود، 
مــردم در تأمین گندم، جــو و ... دچار 
مشکل خواهند شد. حتی دولت در حال 
حاضر برای تأمیــن این گونه اقالم ارز ۴ 
هزار و۲۰۰ تومانــی تخصیص می دهد، 
اما برخی سودجویان با تبدیل زمین های 
کشــاورزی به باغ ویال به دنبال کســب 
منافع مادی هســتند و امکان تولید این 
قبیــل کاال را از بین می برند.از همین رو 
ما همچنان و با تمام قدرت با افرادی که 
زمین های کشاورزی را هدف سودجویی 
خود قــرار داده اند، برخورد خواهیم کرد، 
چنانکه تا امروز هم تعــدادی از عامالن 
تغییرکاربری  در زمین های کشــاورزی 
شناسایی و به دســتگاه قضایی معرفی 

شده اند.
رئیس جهاد کشــاورزی مشهد ادامه داد: 
جا دارد  از حمایت های دادستانی مشهد 
و مقام قضایی حاضــر در محل قدردانی 
کرد؛ چرا که پشتوانه و دلگرمی نیروهای 
اعزامی است که برای جلوگیری از نابودی 
زمین های کشــاورزی و تحت تأثیر قرار 

گرفتن امنیت غذایی در تالش هستند.

رئیس جهاد کشاورزی مشهد عنوان کرد

تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدیدی برای امنیت غذایی
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پیگیری یک گالیه مردمی 
پروژه »حق تقدم با عابر پیاده« در کم ترین بار ترافیکی انجام می شود

پیگیری پیگیری 

قدس: ســخنگوی معاونــت عمــران حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری مشــهد گفت: در حال حاضر با 
توجه بــه محدودیت ها و تعطیلی های اعالم شــده 
بهترین زمان برای تکمیــل پروژه حق تقدم با عابر 
پیاده اســت، زیرا کمترین بار ترافیکی را داریم. به 
گزارش روزنامه »قدس« ســنگ فرش کردن بعضی 
خیابان های مشهد نارضایتی هایی را برای شهروندان 
ایجاد کرده، زیرا برخی معتقدند این کار مشــکالتی 
را در تردد خودروها به وجود آورده اســت و موجب 
ایجاد ترافیک سنگینی در چهارراه ها شده، به همین 
علت به ســراغ سخنگوی معاونت عمران حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری مشهد رفتیم و موضوع را با وی 

درمیان گذاشتیم. 
مجید بخت آزمــا در گفت وگو با خبرنــگار روزنامه 
»قــدس« اظهار کرد: نــام این پــروژه »حق تقدم 
بــا عابر پیاده« اســت که در ۶۷ تقاطع مشــهد از 
 ابتدای سال آغاز شده و ان شــاءاهلل در بهمن ماه به 

پایان می رسد.
وی با اشاره به اینکه در ســال های گذشته نزدیک 
به ۳۶هزار مجروح بر اثر تصادف در شــهر مشــهد 
داشــتیم که عمده آن ها عابر پیــاده بودند، تصریح 

کرد: زمانی که می خواســتند از عــرض معابر عبور 
کنند دچار حادثه می شــدند بــه همین علت پروژه 
حــق تقدم با عابر پیاده در دســتور کار قرار گرفت.

ســخنگوی معاونــت عمران حمل ونقــل و ترافیک 
شــهرداری مشهد خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
با توجه به محدودیت ها و تعطیلی های اعالم شــده 
بهترین زمان برای کار کردن است، زیرا کمترین بار 

ترافیکی را داریم.

بخت آزما بــا تأکید بر این مطلب کــه در کم ترین 
بار ترافیکی ساخت وســاز را انجام می دهیم، متذکر 
شــد: معموالً بــرای انجــام پروژه هــای عمرانی با 
محدودیت هایی مواجه هســتیم.وی در پایان افزود: 
کارگران از ابتدای صبح تا انتهای شــب مشغول کار 
هستند و اگر شــرایط جوی هوا اجازه دهد صبح تا 
شب هم به کارشان ادامه می دهند تا پروژه در بهمن  

سال جاری تکمیل شود.
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خبرخبر خبرخبر
 اعطای تسهیالت 

به آسیب دیدگان در خوزستان

خوزستان: استاندار خوزستان با اشاره به بارندگی های 
اخیــر و خســارت های وارده بــه شــهروندان، گفت: 
پس از بررســی خسارت ها، مســاعدت ها و تسهیالت 
قرض الحسنه با مجوز دولت از محل ماده 10 و 12 در 

اختیار آسیب دیدگان قرار خواهد گرفت.
غالمرضا شریعتی با اشــاره به اینکه با رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور درباره کمک به آسیب دیدگان در 
این اتفاق صحبت هایی انجام شد، افزود: رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور با توجه به این مهم دستوراتی را به 

بنیاد مسکن انقالب ابالغ کرد.

 ایجاد شغل در روستاهای یزد 
توسط ستاد فرمان حضرت امام)ره(

یزد: مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
اســتان یزد از ایجاد یک هزار فرصت شغلی جدید در 

روستاهای اردکان، اشکذر و تفت خبر داد.
علی اکبر محمدپنــاه اظهار کرد: این مشــاغل عمدتاً 
اشتغال خانگی و خرد بوده که در قالب اختصاص 10 تا 
40 میلیون تومان وام با کارمزد 4 درصد به سرپرست 
خانوار ایجاد شــده است. این مسئول خاطرنشان کرد: 
تولیدات و محصوالت افراد پس از دریافت تســهیالت، 
مورد نظارت قرار گرفته و توسط مؤسسه های پشتیبان 

به صورت تضمینی خریداری می شود.

 خودرو های بدون زنجیرچرخ 
جریمه می شوند

همدان: رئیس پلیس راه استان همدان گفت: مأموران 
اقدام به بررسی وضعیت تجهیزات زمستانی خودروها 
کرده و در صورت به همراه نداشتن زنجیرچرخ، راننده 

متخلف جریمه می شود.
سرهنگ رضا عزیزی اظهار کرد: همدان از مناطق سرد و 
کوهستانی و دارای 1۸ گردنه برفگیر و سخت گذر است، 
بنابراین رانندگانی که قصد تردد از مسیرهای این استان 

را دارند باید تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
وی بیــان کرد: عوامل پلیس راه از روز شــنبه اقدام به 
جریمه خودروهای بدون زنجیرچرخ حتی در روزهای 
غیــر برفی کرده همچنین در روزهــای برفی عالوه بر 
جریمه از تردد خودروها به ســمت جاده های برفگیر 

جلوگیری می شود.
رئیس پلیس راه استان همدان تأکید کرد: عالوه بر وجود 
زنجیرچرخ در خودرو، وضعیت سیستم گرمایشی و آج 
الستیک ها نیز از سوی مأموران پلیس راه بررسی می شود.

 مشارکت 3هزار گلستانی 
در طرح شهید سلیمانی

گلستان: استاندار گلستان بیان کرد: نزدیک به ۳ هزار 
نفر در اجرای طرح شــهید سلیمانی مشارکت دارند تا 

شیوع ویروس کرونا را مدیریت کنند.
هادی حق شناس گفت: مالک اصلی این طرح هر خانه 
یک پایگاه ســالمت اســت و اگر در هر خانه افراد یک 
خانواده دستورالعمل ها را رعایت کنند این طرح تحقق 
پیدا خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی ما 
خیلی بهتر از اســفند سال گذشته است و امروز تقریباً 
کمتر از ۶00 بیمار بستری داریم و کمتر از 20 درصد 

تخت های ما اشغال شده است.

 صدور ۸۰ هزار سند مالکیت 
مسکن روستایی در لرستان

لرستان: مدیرکل بنیاد مسکن لرستان از صدور ۸0 هزار 
جلد سند مالکیت واحد مسکن روستایی در استان خبر داد.

مسعود رضایی اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت روستایی 
کاری مشــترک بین بنیاد مسکن و ثبت اسناد کشور 
اســت که تاکنون ۸0 هزار جلد ســند برای واحدهای 

روستایی استان صادر شده است.
وی عنوان کرد: براســاس قانون ســاماندهی روستاها، 
ســنددار کردن این واحدها اجرا شده و برخورداری از 
تســهیالت بانکی برای نوســازی آن ها یکی از مزایای 

سنددار کردن محسوب می شود.

خروجی قزوین تا اطالع ثانوی مسدود شد

قزوین: سرپرســت معاونــت حمل ونقــل و ترافیک 
شهرداری قزوین از انسداد خروجی شهر از جمعه 14 

آذر خبر داد.
شیما زرآبادی پور اظهار کرد: بنا بر مصوبه ستاد مقابله با 
کرونای استان، از جمعه 14 آذر خروجی شهر قزوین از 
میدان شورا به طور کامل بسته و انسداد آن از ساعت ۷ 
تا 21 خواهد بود و تا اطالع ثانوی ادامه دارد. وی تصریح 
کرد: افراد دارای شــرایط خاص می توانند از فرمانداری 
مجــوز تردد را دریافت کنند. همچنین مجوزهایی که 
افراد پیش از این دریافت کرده بودند، به مدت یک هفته 

تمدید می شود.

 حمایت از تأمین مسکن پرستاران 
و حق مرزی 

بندرعباس: استاندار هرمزگان با تأکید بر حمایت ویژه از 
تأمین مسکن پرستاران، گفت: برای تحقق این موضوع 
باید تعاونی تشــکیل شود و اســتانداری نیز از طریق 
اداره کل راه و شهرســازی و تأمین زمین و همچنین 
کمک های ویژه در قالب طرح اقدام ملی ساخت مسکن، 

از این موضوع حمایت می کند.
فریدون همتی با اشــاره به نگاه ویژه و حمایتی دولت 
تدبیر و امید بــه حوزه بهداشــت و درمان هرمزگان 
خاطرنشان کرد: در راســتای پرداخت حق نوار مرزی 
در حقوق پرســتاران استان هرمزگان، پیگیری الزم را 

خواهیم داشت.

 فضای عمومی کرمانشاه 
برای معلوالن مناسب نیست

کرمانشاه: مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه 
با اشــاره به وجــود حدود 50 هزار معلول در اســتان 
گفت: متأســفانه هنوز بسیاری از پیاده روها و فضاهای 
عمومی در اســتان برای اســتفاده معلوالن مناســب 
نیست. فریبرزنجفی مهر با اشــاره به اقدام های خوب 
ســتاد مناسب سازی استان در ســال های اخیر گفت: 
برخی اداره های استان در این زمینه تالش های خوبی 
داشــته اند، اما باید بپذیریم با وجود اقدام های صورت 
گرفته هنوز راه بســیاری باقی مانده تــا قانون جامع 
حمایت از معلوالن در حوزه مناسب سازی اجرایی گردد.

 فارس آماده مبارزه 
با ملخ   های صحرایی

فارس: رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان فارس 
گفت: با توجه به هجوم ملخ های نابالغ بالدار به جنوب 

کشور، استان فارس آمادگی مبارزه با این آفت را دارد.
حســین پژمان اظهار کرد: اگرچه هنــوز این آفت در 
استان فارس مشاهده نشده است، اما باید با حساسیت 

ویژه ای پایش شود. 
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه در صورت حمله 
ملخ ها پیش بینی می شــود تا تیر و مرداد سال آینده 
مبارزه ادامه داشته باشد، بیان کرد: در حال حاضر برای 

مبارزه با  ۸هزار تا 15هزار هکتار سم موجود است.

از مردم اصرار، از مسئوالن انکار 

»پتروشیمی الوند« کابوس محیط زیستی ها 
اراک: بــرای احــداث هر صنعتــی باید 
پیوست زیســت محیطی ارائه شود و این 
همین موضوعی است که در حال حاضر 
پتروشــیمی الوند را بــا کش وقوس های 

فراوان روبه رو کرده است.
اســتقرار صنایع پتروشــیمی در استان 
مرکزی گرچه مزیت به شمار می رود، اما 
دوســتداران محیط  زیست می گویند این 
اشتغال نباید به قیمت تهدید محیط  زیست 
و نقــض قانون در این زمینه تمام شــود.

ورود به حریم شهر س
درگیری بر سر احداث این صنعت از سال ها 
پیش در جریان است، اما تاکنون به دلیل 
اینکه ایــن طرح به صورت جدی پیگیری 
نشده بود، کمتر درباره آن سخنی به میان 
می آمد اما از زمانی که صدور مجوز ساخت 
پتروشیمی الوند و موافقت هیئت وزیران در 
محدوده شعاع ۳0 کیلومتری شهر اراک 
اعالم شد بار دیگر کشمکش بر سر الزامات 
محیط  زیســت بین مردم و مسئوالن باال 

گرفته است.
بســیاری از کارشناسان در این باره اذعان 
می کنند عــالوه بر آلودگی این صنایع در 
نزدیکی شهر اراک، دشت »شازند« توانی 
برای تحمــل این حجم فشــار مضاعف 
را نــدارد و کمبــود آب یکی از مهم ترین 

مشکالت بر سر راه این طرح است.
قرار گرفتن الوند در شعاع ۳0 کیلومتری 
یکی از موضوعاتی است که رضا میرزایی، 
مدیرکل حفاظت محیط  زیســت استان 
مرکزی نیز از ممنوعیت اســتقرار صنایع 
در شــعاع ۳0 کیلومتری شهرها براساس 
مصوبه هیئت وزیران خبر می دهد و عنوان 
می کند: محیط  زیست به دلیل قرار داشتن 
در این شعاع، مخالفت خود را پیش ازاین 

اعالم کرده است.
نماینــده مردم شــازند نیز 
پیشــتر با بیان اینکه شازند 
از آب کافی برخوردار نیست 
هشدار داده است که در این 
راســتا تمامی چشــم ها به 
»ســد کمال صالح« دوخته 
 شــده و این در حالی است 
که سد کمال صالح براساس 
مصوبــه وزارت نیرو باید به 
4۶ روســتا همزمان با اراک 

آبرسانی کند.
محمود احمدی بی غش معتقد 
اســت: احــداث و راه اندازی 

پتروشیمی الوند در شازند، استان مرکزی 
را بــا چالش روبه رو خواهد کــرد، زیرا این 
پروژه با منافع زیست محیطی مغایرت دارد.

نگران نباشید س
درحالی کــه همزمــان با صــدور مجوز 
پتروشــیمی الوند تالش ها برای متوقف 
کــردن این پروژه توســط تشــکل های 
زیست محیطی باال گرفته و منجر به نگارش 

نامه ای در همین زمینه 
برای مسئوالن ازجمله 
قوه قضائیه شده است، 
مرکزی  اســتاندار  اما 
اظهــار می کند: زمانی 
ارزی در  که مشکالت 
باشیم  داشــته  کشور 
باید صابون آلودگی را 

هم به تن بمالیم.
در  آقازاده  ســیدعلی 
پاســخ به اینکــه قرار 
کارخانه  ایــن  گرفتن 
کیلومتــری   2۸ در 
حریم ۳0  قانون  اراک 
کیلومتری را نقض کرده و حرمت شــهر 
را می شــکند، پاسخ می دهد: این احتمال 
وجود دارد که تا چند ســال آینده، قانون 
شــعاع ۳0 کیلومتری برداشــته شــود.
وی توضیح می دهد: این قانون وحی منزل 
نیست، بنابراین قانون می گوید در صورت 
تأیید قانون گذار، چنین فرایندی امکان پذیر 
است بنابراین حرمتی شکسته نشده و این 
صنعت تمامی گواهی نامه های الزم را دارد. 

وی البتــه به فواید آن نیز نگاهی انداخته 
و می گوید: ســاالنه بیش از ۸00 میلیون 
دالر ارز از کشور خارج می شود که با ایجاد 
پتروشــیمی الوند می تــوان از خروج این 

میزان ارز جلوگیری کرد.

موضوع را سیاسی نکنیدس
اســتاندار مرکزی در همین راستا از تمام 
اقشار جامعه می خواهد که این موضوع را 
سیاسی نکنند و بیان می کند: هر صنعت 
پتروشیمی به هرحال آالیندگی هایی دارد 
که قابل کنترل اســت و همه می دانند که 
پتروشیمی شازند با این وسعت، به عنوان 
صنعت ســبز در حال فعالیت در منطقه 
اســت و ما حتی نمی توانیم از این واحد 

عوارض آالیندگی دریافت کنیم.
اســتاندار اذعان می کند: قبــول دارم که 
نهادهــای مدنی، غیردولتی هــا و فعاالن 
محیط زیستی نگران هستند، اما در مورد 
الوند این اطمینان را از سوی محیط  زیست 
کشــور به عنوان یک منبع کارشناســی 

می دهم که پروژه مشکلی نداشته باشد.
وی اضافه می کند: نمی خواهیم الوند وارد 
فاز سیاسی شود، زیرا عده ای  می خواستند 
از آن بهره برداری سیاسی کرده و عده ای از 
مردم را تحریک کنند که با اقدام به موقع 

دولت، این تحرکات برطرف شد.
وی ادامه می دهد: طی هشــت سال اخیر 
واقعاً رشــد مطلوبی در زمینه اقدا م های 
محیط زیســتی داشته ایم و در مقایسه با 
10 سال گذشته بهتر توانسته ایم صنایع 
آلــوده را مدیریت و مهــار کنیم و نمونه 
چنین اتفاقی این است که از سال ۹5، آمار 
روزهای آلوده شهر اراک هرسال بهبود پیدا 
می کند و این رخداد نشان دهنده این است 

که اقدام های بسیاری انجام می شود. 

با تصویب 
هیئت وزیران برای 
ساخت پتروشیمی 
الوند در نزدیکی 

اراک، بار دیگر 
کشمکش بر سر 

الزامات محیط  زیستی 
بین مردم و مسئوالن 

باال گرفته است
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اهواز: آبگرفتگی خانه و کاشــانه، نظاره کردن تلویزیون 
در میانه اتاق پذیرایی روی تیوپ بادی، رانندگی با قایق 
در میان کوچه و خیابان هرچند در نگاه نخست شوخی 
به نظر می رســد، اما واقعیتی تلخ از حال وروز شهرهای 
خوزستان است که از شکنندگی تفاهم نامه های کاغذی 

حکایت دارد.
تنها 50 میلیمتر باران کافی اســت تا ۷0 درصد معابر 
شــهری اهواز را به هــم بریزد و واژگانــی مانند توان، 
پیش بینی و مدیریت شــهری و مدیریــت بحران را به 
چالش بکشد که باوجود گذشت پنج روز هیچ شخصی 
نتواند این قائله را جمع کند، اما این پرسش را همیشه 
باقی می گذارد که مــا چه چیزی را پیش بینی کردیم؛ 
چه تدابیری برای آن اندیشیدیم و چگونه آن را مدیریت 

کردیم؟
از خســارت 500 واحد مسکونی که بگذریم بسیاری از 
شهروندان سؤال می کنند که چرا آبگرفتگی سال گذشته 

درس عبرتی نشد؟

مقصر کیست؟س
وظیفه دفع فاضالب بر عهده شــرکت آب و فاضالب و 
دفع آب های سطحی وظیفه شهرداری است، اما همین 
موضوع و مشکالت آن افزون بر یک دهه است بین این 

دو سازمان پاسکاری می شود.
در این چهار روز بارندگی هر سازمان علتی برای مقصر 

ندانستن خودش پیدا کرده است؛ یکی توان مالی ندارد و 
دیگری متولی اصلی را خودش نمی داند.

سال گذشته نیز آبگرفتگی و خسارت های ناشی از سیل 
موجب شد تا درنهایت مدیرکل بازرسی و رسیدگی به 
شکایات استانداری خوزستان شــهرداری های اهواز  و 
شــرکت آبفا را در آبگرفتگی ها و کوتاهی و ناهماهنگی 

بین آن ها مقصر بداند.
این موضوع موجب شــد تا این دو دســتگاه اجرایی با 
یکدیگر برای جلوگیری از حادثه مشــابه برای سال ۹۹ 
برنامه ریزی کنند و جالب اینجاســت که حتی در 2۶ 
شهریور آبفای خوزستان درصدد برگزاری مانور نیز برآمد.

پاسخ مسئوالن س
حــال این روزها که باید خیابان هــا را با قایق طی کرد 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان با عذرخواهی 
از شهروندان می گوید: شبکه دفع آب  سطحی نداریم و 

ظرفیت شبکه فاضالب هم محدود است.
صادق حقیقی پور تفاهم نامه شرکت آبفا با شهرداری در 
سال گذشته را نیز با کمبود اعتبار گره می زند و می گوید: 
بر اســاس این تفاهم نامه قرار بــود از میان 400 نقطه 
بحرانی، تعداد 50 نقطه اصالح شود که بخشی از آن ها 
انجام  شد ولی ساخت ایستگاه پمپاژ در خیابان الهادی از 

تعهدات شهرداری به دلیل هزینه باال انجام  نشد.
وی برای اینکه تکلیف مردم را برای بارندگی های پیش رو 

روشن کند، اظهار می کند: شبکه فاضالب شهری اگر در 
خوزستان به صورت کامل هم تجهیز شود تأثیر قطعی در 

جلوگیری از آبگرفتگی معابر ندارد.
آرش بهفر،عضو شورای شهرآبادان نیز برای اینکه خیال 
همه را راحت کند، می گوید: شهرداری توان مالی ندارد.

چشم امید به  قرارگاه سازندگیس
حال که بنا بر اظهارات متولیان آبفا و شهرداری نمی توان 
روی اقدام های این دســتگاه ها حسابی باز کرد به نظر 
می رســد باید به امید تحقق وعده های فرمانده قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیا نشست.
ســردار محمد در آخرین هفته از آبان ســال جاری در 
مراســم آغاز عملیــات اجرایی طــرح جامع فاضالب 
شهرهای اهواز و کارون اعالم کرد: با تدبیر رهبر معظم 
انقالب مقرر شده تا سقف 125 میلیون دالر برای اجرای 
 پروژه اختصاص داده شــود و این قــرارگاه تعهد کرده 
25 میلیون دالر به صورت مشارکتی در این پروژه هزینه 

کند و در مدت 24 ماه آن را به پایان برساند.

ناکارآمدی تفاهم نامه های کاغذی در برابر آبگرفتگی! 

امیدمردمخوزستانبهقرارگاهخاتماالنبیا

گزارشگزارش

7972zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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1. کشــور یخ بســته- خالق »یکي بود 
یکي نبود« 2. نگهبان قافله- صوتي در 
مقام شادي- دیوار کوتاه ۳. یاري- دوست 
خاموش- منافق 4. کج - زن گندمگون 
5. پیرو- بي دین- منفعت طلب ۶. الوان 
- در جاي خود واقع شــدن- ســرکرده 
خونخوار هون هــا ۷. ابــزارکار نجار و 
آشپز- بهانه بیجا- صوت ندا ۸. یاریگر- 
خبرنگار ایرانی انگلیســی سابق  شبکه 
ســي ان ان که با سه رئیس جمهور اخیر 
 کشــورمان هم مصاحبه کرد- پشم نرم 
 ۹. راندن مزاحم- توصیه کردن- لوالي بدن 
نامبــارک  شایســته-  رهبــر-   .10 
11. محبــوب- ترســو- روغن کنجد 
ربط دهنده  کارمنــد-  محــل کار   .12 
 1۳. مقابله کــرده- باوقــار- گشــایش 
14. از ادات اســتثنا- طفیل هســتي 
عشقند ... و پري- ماکزیمم 15. هدهد- 

ترکیب عناصر با آب

1. دوچرخــه برقــي- از لــوازم تحریر 
2. حرف عصایي شــکل- دم و لحظه- 
دوزاویه که مجمــوع آن ها 1۸0 درجه 
باشد- سرپرســتي ۳. قلعه مستحکم- 
 امر از گشــتن- بندر و شهر جنگ زده 
4. دشنام دادن - از لغت نامه های فارسی - 
 جانوري که خاستگاهش را آتش دانسته اند 
5. بــرادر بزرگ تــر- حالج - بخشــي 
از خــاک فــارس را دربــر مي گیرد ۶. 
عتیقه- هم طبقه- بخشــي از دستگاه 
فلــز  گاري-   - وســایل  گــوارش ۷. 
سرچشــمه ۸. گریبان- سهم سازمان 
 بیمه گر از هزینه درمان را گویند- حاکم 
 ۹. درخت انگور- از درجات ارتشي- توانایي 
10. دیلــم- جلوه گري- تصویب کردني 
پســرانه  نــام   .11 مجلســي ها 
 فرنگــي- یــواش- اســیر و گرفتــار 
12. شــطي پــرآب در غرب کشــور- 
شادابي- نام ترکي 1۳. مرتب کردن تخت 

 و وسایل سربازي- دشــت بي آب وعلف- اندیشه 
دوست داشــتن-  همســایگي-  جــرس-   .14
 ذکر نیکي هــاي مرده همــراه با گریــه برایش 

15. هماهنگ موسیقایي- هجرت کردن

  عمودی  افقی
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