
2هزار هکتار زمین کشاورزی باید از توس جدا شوندتیم های امدادی در جست وجوی کوهنورد مفقود شده  
سرپرست دادسرای زمین و مسکن مرکز خراسان رضوی:پس از سه روز ادامه دارد

معاون امداد و نجات هالل احمر خراسان رضوی 
گفت: ســومین روز جست وجو برای یافتن فرد 
گرفتــار شــده در بهمــن ارتفاعــات سیاه ســنگ 
رشــته کوه های بینالــود گلمــکان ایــن اســتان از 
صبح دیروز آغاز شده است. غالمرضا صیادی 
گفــت: کوهنــورد مفقــود شــده از عصــر جمعه 

گذشته بر اثر سقوط از ...

نبــود  گفــت:  مشــهد  دادســتان  معــاون 
طرح هــای تفصیلــی مهم تریــن چالش مشــهد 
عوامــل  مهم تریــن  از  و  حــوزه شهرســازی  در 
اســت.غالمرضا  غیرمجــاز  ساخت وســازهای 
قنبری راد روز گذشــته  در یک نشســت خبری 
افــزود: از دو ســال گذشــته کمیتــه صیانــت از 

حریم کالنشهر مشهد ... .......صفحه 3 .......صفحه 3 

پس لرزه های مالی کرونا در بازار
در راستای نجات تولیدات کشاورزی 

صورت گرفت

 برخورد با
  92 تغییرکاربری 

در یک روز

بالتکلیفی دانش آموزان روستاهای 
طبس از  قطع و وصل اینترنت

 تحصیل همراه 
با اعمال شاقه! 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

بررسی این موضوع متولیان را دور هم جمع کرد

.......صفحه 2 

مدیرجهاد کشاورزی مشهد اعالم کرد: با اجرای عملیات قلع و 
قمع بناهای غیرمجاز در پهنه ای حدوداً 67هکتاری، از ساخت 

و ساز ویالهای الکچری در زمین های...

در حالــی 75 دانش آموز روســتاهای بخش مرکزی طبس با 
مشــکالت قطــع و وصلی اینترنــت مواجه اند که برای یافتن 
اینترنت مجبورند کیلومترها از روستا دور شوند و خواستار 
رفــع مشــکالت و رســیدگی از ســوی مســئوالن هســتند.به 

گزارش خبرنگار قدس از بیرجند...

دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید۱۹ دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد:

روزانه 2۰۰ بیمار کرونایی در 
خراسان رضوی بستری می شوند

دبیــر کارگروه مراقبــت و درمان کووید۱۹ دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: روزانه حدود ۲۰۰ بیمار 

جدید بر اثر کرونا در استان بستری می شوند.
علی اصغر انجیدنی اظهار کرد: در هفته های اخیر 
شــاهد موج ســوم کرونا بودیم ولی خوشــبختانه با 
اعمــال محدودیت هــا و رعایــت دســتورالعمل های 
بهداشــتی از ســوی مــردم اکنــون میــزان مبتالیان 
کاهــش یافتــه و از همراهــی مــردم در ایــن زمینــه 
بــا توجــه بــه شــرایط ســخت اقتصــادی قدردانــی 
می شود.وی افزود: در حال حاضر شرایط بسیاری 
از شــهرها تغییر کرده و از قرمز به نارنجی رســیده 
و این شرایط به دلیل اعمال محدودیت ها بدست 
آمده و با رعایت نکردن مردم ممکن اســت دوباره 
شرایط تغییر کند زیرا ما تا پایان زمستان همچنان 

با اوج گیری کرونا روبه رو خواهیم بود.
انجیدنــی گفــت: عمــوم مــردم بایــد توجه داشــته 
باشند که تغییر رنگ شهرها به معنای پایان کرونا 
نیســت و همچنان باید محدودیت های کرونایی و 
دستورالعمل های بهداشتی به ویژه در شب یلدا را 
رعایــت کننــد.وی ادامه داد: در حال حاضر هزار و 
۲۱۰ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های استان 
خراســان رضــوی بســتری هســتند که ایــن میزان 
در ابتــدای آذرمــاه ۲هــزار و 8۰ نفر بوده و با رعایت 
محدودیت هــای کرونایــی کاهــش قابــل توجهــی 
یافتــه اســت.او تعــداد بیمــاران کرونایــی بســتری 
در بخش هــای مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان های 

استان را  ۳76 نفر عنوان کرد.

اجرای طرح زمستانه جمع آوری 
معتادان متجاهر در مشهد

فرمانــدار مشــهد از پیش بینــی هفــت منطقــه در 
ایــن شــهر برای اســکان موقت زمســتانه معتادان 
از  متجاهــر و کارتن خواب هــا خبــر داد و گفــت: 
ابتدای هفته جاری حدود 65 معتاد زن و بیش از 

۱5۰ معتاد مرد جمع آوری شده است .
محمدرضــا هاشــمی بــا بیــان اینکه تمــام ارگان ها 
بــرای اجــرای موفــق ایــن طــرح پــای کار آمده انــد، 
عنوان کرد: فعالً برای اســکان و پوشــش یک هزار 
و 5۰۰ معتــاد متجاهــر امکانــات الزم را پیش بینی 
کرده ایم و در تالش هستیم تا به حداکثر ظرفیت 
و  متجاهــر  معتــاد   5۰۰ و  ۲هــزار  اســکان  یعنــی 

کارتن خواب  برسیم.
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
بــا خبرنــگار  در گفت و گــو  نیــز  خراســان رضــوی 
فــارس در خصــوص اجــرای طرح زمســتانه موقت 
جمع آوری معتادان متجاهر در ســطح شــهر بیان 
کــرد: ایــن طرح با حمایت و پشــتیبانی شــهرداری 
مشــهد بــه طــور موقت تــا پایان فصل زمســتان با 
هــدف اســکان ۲هــزار و 5۰۰ معتــاد متجاهــر اجرا 

خواهد شد.
تمــام  اینکــه  بیــان  بــا  صالحــی  محمدحســین 
هزینه هــای ایــن طرح بر عهده شــهرداری مشــهد 
است، اظهار کرد: در سال ۹۹ مشارکت شهرداری 
مشــهد در بحــث اســکان و حمایــت از معتــادان 
متجاهر بی نظیر بوده است به طوری که شهرداری 
مشــهد تمــام هزینه هــای این طــرح را تقبــل کرده 
و عــالوه بــر آن ســالن های خــود را بــرای اســکان 

معتادان در اختیار ما گذاشته است.

خبرخبرخبرخبر

یک سال از وعده مسئوالن برای کلنگ زنی پروژه 
کتابخانه مرکزی ســبزوار می گذرد اما به رغم نبود 
بودجــه دولتــی، گویا عزمی برای آغــاز این پروژه و 
پیگیــری بودجه  اختصاص یافته نمایندگان وجود 
ندارد.تا سالیان مدیدی، نبود زمین مناسب برای 
ســاخت کتابخانه مرکزی ســبزوار، علت تأخیر در 
راه انــدازی ایــن پروژه عنوان می شــد اما پس از ۱5 
ســال با انتخاب زمین این کتابخانه به مســاحت 
حدود ۴ هزار و 5۰۰ متر در مسیر ابتدایی سبزوار 
به ســمت توحیدشــهر، ایــن بار نبود اعتبــار مانع 
اصلــی کلنگ زنی پــروژه کتابخانه مرکزی ســبزوار 

شده است.
رئیــس کتابخانه هــای عمومــی ســبزوار بــا اشــاره 
بــه وجود یــک حســاب اختصاصی به ایــن پروژه 
و کمــک 6۰۰ میلیــون تومانی نماینــدگان مجلس 
بــه پروژه هــای شهرســتان گفــت: از همــان محل، 
پیمانــکار مربوطــه انتخــاب و مطابــق برنامه ریزی 
انجام شده، قرار بود که در هفته کتاب کلنگ زنی 
کرونایــی  قرمــز  وضعیــت  دلیــل  بــه  امــا  شــود 

شهرستان، عقب افتاده است.
فالحــی افــزود: در ســال ۹7 کــه پروانــه ســاخت 
کتابخانه مرکزی سبزوار گرفته شد، برای ساخت 
ایــن کتابخانــه یک میلیــارد و 7۰۰ میلیــون تومان 

اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی اختصاص 
یافــت کــه ۲۰۰ میلیون تومان از اعتبــارات در نظر 
گرفته شده تخصیص یافت که به گفته مسئوالن 
مربوطه برای طرح مطالعاتی و نقشه برداری اولیه 

هزینه شد.
وی اظهــار کــرد: در ســال ۹8، بودجــه متــوازن بــه 
سبزوار به دلیل قرار گرفتن در شهرهای برخوردار 
از نظر فرهنگی تعلق نگرفت و فقط همان کمک 

نماینــدگان مجلــس در ســال ۹8 بــه ایــن پــروژه 
تخصیص یافت.

رئیــس کتابخانه هــای عمومــی ســبزوار بــا اظهــار 
اینکه در سال ۹۹ نیز فرماندار سبزوار 5۰۰ میلیون 
تومــان اعتبــار از بودجه شهرســتان ســبزوار برای 
ساخت این کتابخانه در نظر گرفت و ۱۰۰ میلیون 
تومان دیگر نیز از محل بودجه های متوازن تأمین 
شد، افزود: از تمام این اعتبارها، تنها 6۰۰ میلیون 

تومــان توســط یکــی از نماینــدگان ســابق مــردم 
ســبزوار در مجلــس، بــه پــروژه کتابخانــه مرکــزی 
سبزوار تزریق شده و حدود یک ماه پیش به من 

گفتند پیمانکار پروژه نیز مشخص شده است.
مدیــرکل  ســبزیان،  علی اکبــر  حجت االســالم 
کتابخانه هــای عمومــی خراســان رضــوی کــه در 
حــدود آبــان ســال گذشــته وعــده کلنگ زنــی این 
پــروژه و اتمــام تا دهه فجر امســال را داده بود، در 
گفت وگــو بــا خبرنگار مهر، علت بــه تأخیر افتادن 
کلنگ زنــی را برگــزاری انتخابات مجلس در ســال 
گذشــته و اوضــاع کرونایــی جامعــه بیــان کــرد و 
افزود: با وضعیت پیش آمده عمالً تمام سفرهای 
مــا متأثــر از کرونا شــده ولــی بــه زودی کلنگ زنی 

کتابخانه سبزوار انجام خواهد شد.
وی بــا اظهــار اینکــه 6۰۰ میلیون تومانــی که یکی 
از نمایندگان مجلس برای اعتبار پروژه تخصیص 
داده بــود وجــود دارد، اضافــه کرد: بــدون تردید با 
بودجه هــای کــم دولتــی نمی تــوان پــروژه ای که در 
حدود 5۰ میلیارد تومان هزینه ســاخت آن اســت 
را بــه اتمــام برســانیم و برای دریافــت نتیجه بهتر 
باید به ســراغ کمک ســازمان های دیگــر و خیران 
برویــم تــا هر چــه زودتر ســاخت کتابخانه مرکزی 

سبزوار در سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.

اعضای خانواده یکی از جانبازان دوران دفاع مقدس 
در روســتای زرقــان پس از رحلت پدر خانــواده، ۴۰۰ 
میلیون تومان برای ســاخت درمانگاه جدید در این 
روســتا وقــف کردند.علی اکبــر باللــی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه برادرم از ناحیه کتف در 
دوران دفــاع مقــدس به علت اصابت ترکش زخمی 

و مجروح شــده بود، گفت: پس از رحلت برادرم در 
ســن 5۱ ســالگی در ماه گذشــته خانواده آن مرحوم 
تصمیم به ایجاد وقفی ماندگار به یاد ایشان داشتند 
کــه پــس از بررســی شــرایط موجــود و قدیمی بودن 

درمانگاه 6۰ ساله روستای زرقان که در حال از بین 
رفتــن اســت، تصمیــم گرفتیــم این وقــف در بخش 
سالمت برای کمک به مردم انجام شود.برادر جانباز 
محمد باللی با اشاره به جلسه ۲۱ آذر ۹۹ با حضور 

برخــی از اهالــی روســتای زرقــان و مســئوالن علــوم 
پزشــکی ســبزوار که در آنجا صورتجلسه ای نوشته 
و توســط حاضران امضا شد، افزود: مقرر شد بقیه 
هزینه ســاخت درمانگاه جدیــد از محل کمک های 
خیــران و توســط علــوم پزشــکی ســبزوار تأمیــن و 

ساخت درمانگاه روستای زرقان تکمیل شود.

وعده های ناتمام برای کتابخانه سبزوار
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آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک 
قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:

بخش دو بجنورد پالک 155-اصلی اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد 
1-شش��دانگ یکباب انباری دارای پالک 1202 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 2.24  متر مربع 
ابتیاعی آقای بازرگان خس��روی از محل مالکیت ثبتی نوکر علی عدالتیان برابر رای ش��ماره 1908-99 مورخ 

99/06/18 کالسه 72-98 هیئت
2- شش��دانگ یکب��اب منزل دارای پ��الک 155 اصلی فوق به مس��احت 227.95  متر مرب��ع ابتیاعی آقای 
احمد بابائی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجنورد برابر رای ش��ماره 1873-99 مورخ 99/06/17  کالسه 

232-98 هیئت
3- شش��دانگ یکباب منزل دارای پالک 113 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 127.38 متر مربع 
ابتیاعی آقای امید شاکری از محل مالکیت ثبتی علی شاکری  برابر رای شماره 1857-99 مورخ 99/06/17 

کالسه 78-99 هیئت
4- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 909 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 191 متر مربع ابتیاعی 
خانم امان گزل مراد خواهی از محل مالکیت ثبتی چاریار افشین برابر رای شماره 1844-99 کالسه 80-99 هیئت 
5- ششدانگ یکباب خانه دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 180 متر مربع ابتیاعی خانم فزه ایمانی از 

محل مالکیت ثبتی صادق صدیق زاده برابر رای شماره 1907-99 کالسه 229-1398 هیئت

6- ششدانگ یکباب انباری دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 81.59  متر مربع ابتیاعی خانم معصومه 
وحید علی آبادی از محل مالکیت ثبتی غالمحس��ین علی آبادی فرزند حس��ین برابر رای ش��ماره 99-2144 

کالسه 188-1399 هیئت
7- شش��دانگ یکباب منزل دارای پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 93.65  متر مربع ابتیاعی خانم آس��یه 
درخش��ان از محل مالکیت ثبتی هادی و علی محمد و قنبر علی همگی ش��هرت باغچقی برابر رای ش��ماره 

2145-99 مورخ 99/7/1 کالسه 06-1399 هیئت
بخش دو بجنورد پالک 129-اصلی اراضی ملکش بخش دو بجنورد

8- شش��دانگ یکباب منزل دارای پالک 22 فرعی از 129 اصلی فوق به مس��احت 180.80 متر مربع ابتیاعی 
آقای هادی بهادری راد  از محل مالکیت ثبتی حاتم علی فرزند مراد علی برابر رای ش��ماره 1911-99 مورخ 

99/06/18 کالسه 243-1398 هیئت
لذا بدین وس��یله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه 
اعتراض��ی دارند باید از تاریخ انتش��ار اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق درمحل ت��ا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9909389
تاریخ انتشار نوبت اول:  09                  /09                  /99  تاریخ انتشار نوبت دوم: 24                  /09                  /99

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد-  احمد اصغری شیروان

 به اس��تناد بن��د ٢ مصوبه ش��ماره ٢٦٨ مورخه 
٩٩,٩,١٢ ش��ورای محت��رم اس��امی ش��هر باخرز 
شهرداری باخرز در نظردارد نسبت به واگذاری 
ماش��ین آالت شهرداری به اش��خاص حقیقی و 
حقوقی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام 
نمای��د ل��ذا از تمامی متقاضیان واجدالش��رایط 
دع��وت می گ��ردد ازتاری��خ درج آگهی به مدت 
١٠روز جه��ت دریافت اس��ناد مزای��ده به واحد 
حقوقی اداری ش��هرداری باخرز مراجعه نمایند 
و پیشنهادات خویش را به دبیرخانه شهرداری 
تحویل نمایند )سایر ش��رایط در اسناد مزایده 

ذكر شده است(
محمدجواد حیدری  شهردار باخرز

,ع
99
09
79
9

 آگهی مزایده
 ماشین آالت شهرداری 

 به اس��تناد بند٢مصوب��ه ش��ماره ٢٦٨ مورخه 
٩٩,٩,١٢ ش��ورای محت��رم اس��امی ش��هرباخرز 
ب��ه  نس��بت  دارد  درنظ��ر  باخ��رز  ش��هرداری 
واگذاری بهره برداری)اجاره(كارخانه آسفالت 
حقوق��ی  و  حقیق��ی  اش��خاص  ب��ه  ش��هرداری 
ازطری��ق برگزاری مزایده عموم��ی اقدام نماید 
ل��ذا ازتمام��ی متقاضیان واجدالش��رایط دعوت 
می گردد ازتاریخ درج آگهی به مدت ١٠روز جهت 
دریافت اسناد مزایده به واحد حقوقی -اداری 
ش��هرداری باخرز مراجعه نمایند وپیشنهادات 
خویش را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند 
)سایرش��رایط دراسناد مزایده ذكر شده است(

محمدجوادحیدری  شهردار باخرز 

,ع
99
09
80
1

 آگهی مزایده كارخانه آسفالت 
شهرداری-نوبت اول

 با اس��تناد به بند ٣ مصوبه شماره ٢٦٦ مورخه 
٩٩,٨,٢١ ش��ورای محت��رم اس��امی ش��هر باخرز 
ش��هرداری باخرز در نظر دارد نسبت به اجرای 
زیرس��ازی وآسفالت معابر س��طح شهر ازطریق 
مناقص��ه عموم��ی اق��دام نمای��د ل��ذا ازتمامی 
اشخاص واجدالش��رایط اعم ازحقیقی و حقوقی 
دع��وت میگردد ظرف مدت ١٠روز پیش��نهادات 
خ��ودرا ب��ه دبیرخانه ش��هرداری باخ��رز ارائه 
نمایند همچنین جهت دریافت اس��ناد ش��ركت 
در مناقصه ب��ه واحد حقوقی ش��هرداری باخرز 

مراجعه نمایند
محمد جواد حیدری شهردار باخرز 

,ع
99
09
79
7

آگهي مناقصه آسفالت معابرسطح 
شهر باخرز-نوبت اول

وقف ۴۰۰ میلیون تومانی برای ساخت درمانگاه در روستای زرقان

وقف محیط زیستی وقف محیط زیستی 
 نیکوکار نیشابوری یک باب مغازه به ارزش  نیکوکار نیشابوری یک باب مغازه به ارزش 44میلیارد و میلیارد و ۵۰۰۵۰۰ میلیون ریال را  میلیون ریال را 

برای تأمین نیاز حیوانات در زمستان وقف کردبرای تأمین نیاز حیوانات در زمستان وقف کرد

.......صفحه 2 



بررسی این موضوع متولیان را دور هم جمع کرد

پس لرزه های مالی کرونا در بازار
رؤســای اتــاق اصنــاف و اتحادیه هــای صنفــی 
نهادهــای  مســئوالن  بــا  نشســتی  در  مشــهد 
رضــوی  خراســان  بهداشــتی  و  اقتصــادی 
اعمــال  از  ناشــی  مشــکالت  و  دغدغه هــا 
فعالیتشــان  ممنوعیت هــای  و  محدودیت هــا 
را در میــان گذاشــته و خواســتار اتخــاذ تدابیــر 

مناسب تری در این خصوص شدند.
بــه گزارش ایرنــا از ۱۴ آبان ماه گذشــته تاکنون 
و  محدودیــت  نوبــت  دو  بــا  مشــهد  صنــوف 
ممنوعیــت فعالیــت مواجــه شــدند بــه طــوری 
که در ابتدا مشــاغل گروه های دو، ســه و چهار 
مجــاز بــه فعالیــت تــا ســاعت ۱۸ بودنــد امــا از 
ابتدای آذرماه فعالیت این صنوف در گروه های 

مشاغل مزبور به طور کلی ممنوع شد.

تبعیض در محدودیت»
رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد شــنبه شــب در 
نشســت رؤســای اتــاق اصنــاف و اتحادیه هــای 
و  اقتصــادی  مســئوالن  بــا  مشــهد  صنفــی 
از  یکــی  گفــت:  رضــوی،  خراســان  بهداشــتی 
ایرادهای مربوط به طرح اعمال ممنوعیت ها و 
محدودیت های فعالیت برای واحدهای تجاری 
و صنفی در سطح کشور، تمایز و تبعیض هایی 

است که بین شهرها گذاشته می شود.
محمود بنانژاد افزود: گاهی رنگ بندی شــهرها 
بر مبنای شیوع کرونا جای شک و شبهه دارد، 
هــم اینک وضعیت شهرســتان طرقبه شــاندیز 
از نظر شیوع کرونا »زرد« است به این معنا که 
مشــاغل گــروه دو و ســه بــه ویژه رســتوران ها و 
تاالرهای پذیرایی مجاز به فعالیت هســتند اما 
مشــتریان این رســتوران ها و تاالرها، از مشــهد 

هستند که وضعیت نارنجی دارد.
وی ادامه داد: حضور شــهروندان مشــهدی در 
واحدهــای صنفی طرقبه شــاندیز ســبب تغییر 
وضعیــت شهرســتان طرقبه شــاندیز بــه لحاظ 
شــیوع کرونــا خواهد شــد و شــرایط آن را قرمز 
خواهــد کــرد بنابرایــن بایــد تصمیم هــا دربــاره 
از ســوی ســتاد  فعالیــت صنــوف  محدودیــت 
اســتانی مقابلــه بــا کرونــا متناســب بــا شــرایط 

منطقه گرفته شود.

تعطیلی ۶۱ درصد صنوف »
سیدمحســن خاوری، نایب رئیس اتاق اصناف 
مشــهد هــم گفت: در هیچ جــای دنیا این گونه 
نیســت کــه در مقابــل مکلف کــردن صنوف به 
انجــام کاری، بــه آن هــا حقوقی پرداخت نشــود 
امــا آن هــا مکلــف بــه پرداخــت هزینــه  در ایــن 
بخــش شــوند، همان طــور که صنوف بــه اجبار 
هزینــه تأمیــن مــواد ضدعفونــی کننــده بــرای 
متحمــل  را  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت 

شدند.
وی تعطیلی هــای اجبــاری را موجــب تحمیــل 
هزینــه ســنگین به صنوف ذکــر و بیان کرد: اگر 
 متوســط کارکنــان هــر واحد صنفــی از مجموع
بــه  کــه در مشــهد مجبــور  ۵۰ هــزار صنوفــی 
تعطیلــی شــدند را ســه نفــر بــا حقــوق ماهیانه 
3میلیــون تومان در نظــر بگیریم، طی دو هفته 
هــزار   3۰۰ آن هــا  صنــوف،  اجبــاری  تعطیلــی 

میلیارد تومان ضرر کردند.
نایــب رئیــس اتــاق اصناف مشــهد بــر ضرورت 
هماهنگی در تعطیلی ها و اعمال محدودیت ها 
بــر مشــاغل و پرهیــز از تبعیــض تأکیــد و بیــان 
کــرد: کارکنــان بانک هــا بــرای حفــظ ســالمت 
خــود در برابــر مشــتری، پالســتیک کشــیده و 

بیــن خــود فاصله گذاشــته اند 
و نوبتــی نســبت بــه پذیــرش 
امــا  می کننــد،  اقــدام  افــراد 
شــاهد تجمع مــردم در مقابل 
بانک ها هستیم، این در حالی 
است که واحد صنفی کنار آن 
بانک که حداقل حضور مردم 
تعطیلــی  بــه  مجبــور  دارد،  را 

است.

تناقض در اعمال »
ممنوعیت ها، هزینه های 

سنگین بر اصناف
عضــو هیئــت رئیســه اتــاق اصناف مشــهد نیز 
گفت: فروشــگاه های زنجیــره ای و بزرگی که در 
روزهــای شــیوع کرونــا مجاز به فعالیــت بودند، 
غرفــه فــروش لــوازم خانگی آن بــاز و فعال بود، 
این در حالی اســت که صنوف لوازم خانگی در 

خارج از فروشگاه مجبور به تعطیلی بودند.
عبدهللا افشاری افزود: از سوی دیگر زمانی که 
صنــوف توزیعــی در مشــهد مجبور بــه تعطیلی 
شدند، صاحبان واحدهای صنفی سایر شهرها 
کــه در وضعیــت قرمز نبودند و کاالی خود را از 
مشهد تأمین می کردند، دچار مشکل و ناگزیر 
به تهیه کاال از شــهرهای دیگر شــدند و به این 
ترتیــب صنــوف مشــهدی مشــتریان خــود را از 

دست دادند.
هــادی مخملــی، عضــو دیگــر هیئــت رئیســه 
اتــاق اصنــاف مشــهد هــم گفــت: ۷۰ درصــد 
صاحبان واحدهای صنفی مســتأجر هستند و 
هزینه هــای زیــادی دارند، باید بــرای واحدهای 
زیان دیــده از کرونــا، تســهیالت بانکــی بــا نــرخ 
پاییــن و معافیت هــای مالیاتــی در نظــر گرفتــه 

شود.

بازار، کانون گسترش بیماری نیست»
ســازمان  تجــارت  توســعه  و  بازرگانــی  معــاون 
صنعــت، معــدن و تجارت خراســان رضوی نیز 

گســترش  کانــون  بــازار،  گفــت: 
بیماری نیست، اما اینکه چرا هر 
وقــت صحبــت از محدودیت هــا 
می شــود، همه نگاه ها به سمت 
بستن بازار می رود، تنها دلیلش 
ایجــاد جو روانی اســت که مردم 
احســاس کننــد، خطــری آنان را 

تهدید می کند.
در  افــزود:  غفوری مقــدم  علــی 
چند مرحله ای که اغلب صنوف 
تعطیلــی  بــه  ناگزیــر  بــازار  در 
شدند، بیشترین تجمع از سوی 
مــواد  فروشــگاه های  در  مــردم 
غذایــی، نانوایــی و ســوپرمارکت هایی بــود کــه 
اجازه فعالیت داشتند، در مقابل فروشگاه های 
مربــوط بــه مبلمان و فرش و غیره که با حداقل 
تجمــع مردم مواجه هســتند، مجاز به فعالیت 

نبودند.
کــه  فروشــگاه هایی  در  حتــی  داد:  ادامــه  وی 
شــبکه توزیــع کاالهــای طــرح تنظیــم بــازار را 
تشــکیل می دادنــد، شــاهد تشــکیل صــف و 

تجمع مردم برای دریافت کاال بودیم.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  معــاون 

خراســان رضوی بسته حمایتی 
زیــان  برابــر  در  را  اصنــاف 
ســنگینی کــه آن هــا در روزهای 
کرونــا متحمــل شــدند  شــیوع 
»قانع کننده« ندانســت و گفت: 
الزم است حمایت های جدی و 

مؤثری از صنوف شود.
غفوری مقدم ادامه داد: صنوف 

دریافــت  بــرای  بهره بــرداری  پروانــه  تولیــدی 
تســهیالت بانکی ندارند، بلکه از پروانه کســب 
برخــوردار هســتند، بــر همیــن اســاس قــادر به 
دریافت تســهیالت مناســب بانکی نیستند، به 
همین علت صنوف تولیدی و توزیعی خراسان 
رضوی از تســهیالت ویژه مشــاغل آسیب دیده 
از کرونــا نیــز چنــدان بهــره ای نبردند زیــرا نظام 

بانکی همراهی الزم را نداشت.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  معــاون 
صــورت  در  کــرد:  پیشــنهاد  رضــوی  خراســان 
اســتمرار تعطیلــی صنــوف، بــه جــای تعطیلــی 
مطلــق در روزهــای شــیوع کرونــا، محدودیــت 
ســاعات کاری در روز را اعمــال کننــد زیــرا ایــن 
گزینــه بهتــری برای تأمین نیــاز مردم و فعالیت 
صنــوف اســت، ضمــن اینکــه فعالیــت محدود 
صنــوف در بــازه زمانــی مشــخص، مشــروط بر 
نحــوه رعایــت محدودیــت در ترددهاســت زیرا 
هــر چقــدر کــه محدودیــت در ترددهــا بیشــتر 
شود، تضمین کننده تعریف ساعات کاری برای 

فعالیت صنوف است.
غفوری مقــدم افزود: افزایــش قیمت مواد اولیه 
ســبب تغییــر نــرخ تمام شــده تولید شــد و این 
موضــوع هزینــه عرضــه کاال و خدمــات را برای 
صنــوف افزایــش داد امــا برخــی از صنــوف کــه 
موظف به رعایت قیمت ها در چارچوب نرخ نامه 
مصــوب بودند و تغییر نرخ آن ها مســتلزم طی 
کردن مسیر قانونی بود، نتوانستند قیمت ها را 

تغییر دهند و ضرر زیادی کردند.

 همکاری ۸۰ درصدی صنوف »
با ستاد مقابله با کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد نیز از همکاری 
واحدهای تجاری در پیشگیری 
و  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از 
تبعیت آن ها از مصوبات ستاد 
ملــی مقابله با کرونــا در اجرای 
تعطیلی واحدهایشان قدردانی 
و بیــان کــرد: افــزون بــر ۸۰ درصــد از واحدهای 
ســتاد  از مصوبــات  رضــوی  صنفــی خراســان 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا مبنی بــر محدودیت ها و 

ممنوعیت های فعالیت، پیروی کردند.
از  برخــی  اینکــه  افــزود:  قلیــان  مهــدی  دکتــر 
صنــوف کــه زیــر پوشــش اتحادیه هــا نبودنــد و 
در خیابان هــای فرعــی و کوچه هــا از مصوبــات 

ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تبعیــت نکردند و 
بازگشــایی خــود را ادامــه دادنــد و پروتکل ها را 
رعایــت نکردنــد را نمی تــوان بــه حســاب همــه 

صنوف گذاشت.
وی بــه میانگیــن ســنی ۷۵ ســال قربانیــان این 
ویــروس در ایــران اشــاره و بیــان کرد: بــه دلیل 
شــیوع کرونــا میانگین ســن بیمارانــی که بر اثر 
ابتال به کووید۱۹ فوت کردند، کاهش یافته و به 

۶۱ سال رسیده است.
وی افــزود: در تیر ماه امســال موجی از شــیوع 
کرونا در ایران و از جمله خراسان رضوی به راه 
افتاد به طوری که موارد بستری در بیمارستان 
را به روزی یک هزار و ۷۰۰ نفر رساند، این موج 
از شــیوع کرونا از اواخر شــهریورماه در اســتان 
شدت گرفت و میزان بستری در مراکز درمانی 
در هفته چهارم آبان ماه به روزی ۲ هزار و ۲۰۰ 
نفــر و میــزان فــوت افــراد را بــه ۸۰ نفــر در روز 

رساند.
معــاون دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت: 
بــازار تنهــا محــل شــیوع ویــروس کرونا نیســت 
زیــرا افــزون بر ۵۰ درصد مــوارد ابتال به بیماری 
دورهمی هــای  برپایــی  بــه  مربــوط  کوویــد۱۹ 
جوانــان  کــه  اســت  دوســتانه  و  خانوادگــی 
بــه  بــا خــود  را  ویــروس  و  تشــکیل می دهنــد 
 خانــه می برنــد و افــراد خانــواده را هــم درگیــر

می کنند. 

تدبیری برای سالمت و معیشت»
اســتاندار  اقتصــادی  معــاون  رســولیان،  علــی 
هــم  در این نشســت گفــت: پلمــب واحدهای 
صنفی و تعطیلی های اجباری ناشــی از شــیوع 
کرونــا زیــان بســیار بــه صنوف وارد کرده اســت 
کــه باید با رعایت پروتکل ها و دســتورالعمل ها 
و کمک به تداوم روند کاهشی بیماری و اتخاذ 

راهکارهایی زیان آن ها را کاهش داد.
وی افزود: در شرایط کنونی، حمایت از اصناف 
و هم اندیشــی و اتخــاذ راهکارهایی برای تداوم 
فعالیــت آن هــا کــه هــم ســالمت مــردم و هــم 

معیشت آن ها را تأمین کند، ضروری است.
درصــدی   ۷۰ کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  رســولیان 
ایــن  داد:  ادامــه  اصنــاف  برخــی  درآمدهــای 
اســتان هــر ســال بیــش از 3۰ میلیــون زائــر و 
مســافر داشــت که این تعداد امســال به دلیل 
شــیوع کرونا در اســتان حضور نیافتند بنابراین 
دســت کم 3۰ هــزار میلیــارد تومــان بــه اصناف 
خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد از این نظر 

خسارت وارد شد.
وی اظهــار کــرد: امســال ۶ هــزار میلیــارد ریــال 
تســهیالت با نرخ ســود ۱۲ درصد ویژه مشاغل 
آســیب دیده از کرونــا در ایــن اســتان پرداخــت 
شــد کــه ســهمیه اســتان از ایــن تســهیالت به 
طــور کامــل جذب نشــد، بــا این حال خراســان 
رضوی در جذب این تسهیالت رتبه دوم کشور 

را بدست آورد.
وی افزود: اختیارات استان در خصوص اعمال 
محدودیت هــا برای فعالیت صنوف در شــهرها 
با شــرایط متفاوت از نظر شــیوع کرونا محدود 
است اما پیشنهادهای اتحادیه ها مبنی بر نحوه 
پرداخــت مالیــات، محدودیــت فعالیــت روزانه 
صنــوف به جای تعطیلــی مطلق آن ها، فعالیت 
همسان ســازی  بیرون بــر،  صــورت  بــه  قنــادان 
مواجهــه بــا صنــوف در رعایت مصوبات ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا را جمع آوری و بــه تهران 

ارسال خواهیم کرد.

نخستین وقف محیط زیستی 
نیشابور ثبت شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور از ثبت نخستین 
موقوفــه محیــط زیســتی در ایــن شهرســتان خبــر داد.
حجت االسالم صادق خلیلی گفت: نیکوکار نیشابوری با 
وقف یک باب مغازه به مساحت 3۸ مترمربع در خیابان 
رســالت این شــهر به ارزش ۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
نخستین موقوفه محیط زیستی این شهرستان را ثبت کرد.
وی افــزود: شــمس الدین احمــدی ســلیمانی، نیکــوکار 
نیشــابوری عوایــد حاصــل از وقــف یک باب مغــازه خود 
بــه ارزش ۴ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال را بــه تأمیــن 
غذای حیوانات و پرندگان وحشــی در ســال های خشک 
و زمســتان های ســخت، تعمیر و ایجاد آبشخور، تیمار و 
نگهــداری حیوانــات و پرنــدگان بیمار که نیــاز به مراقبت 
دارند به تشخیص اداره محیط زیست اختصاص داد. 

وی با اشاره به کمبود وقف های حوزه های اجتماعی ادامه 
داد: سعی کرده ایم در سال های اخیر وقف هایی که انجام 
می شود را به قید خاصی مقید نکنیم زیرا نیازهای جامعه 
در هر زمان متفاوت می شود. وی ادامه داد: در این راستا 
طی سه سال گذشته که این طرح را آغاز کرده ایم تاکنون 
هفــت موقوفــه بــه عنوان وقــف عام و به نیــت مطلق امور 

خیر در این شهرستان ثبت شده است. 

مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان شمالی: 

مصرف بیش از 1.5میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی

مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی در گفــت و گو 
با قدس گفت: مشــترکان شــرکت گاز خراســان شــمالی 
 در هشــت مــاه ابتــدای ســال جــاری، یــک میلیــارد و
 ۸۱۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده که نســبت به 

مدت مشابه سال گذشته، کاهش نشان می دهد.
حســن رضا میربلوکــی با اشــاره به مصــرف گاز در مدت 
اســتان  گاز  مشــترکان  افــزود:  گذشــته،  ســال  مشــابه 
خراســان شــمالی در هشــت ماه نخست ســال گذشته، 
یک میلیارد و ۸۱۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف 
کرده اند که شــیوع کرونا به همراه وضعیت مناســب آب 
و هوایــی، مصــرف گاز در اســتان را امســال بیــش از ۷۰ 

میلیون مترمکعب کاهش داده است.
 وی علت کاهش مصرف گاز در اســتان را وضعیت بهتر 
آب و هوایــی، محدودیت هــای کرونایی تردد خودرویی و 
تعطیلی بسیاری از رستوران ها و تاالرهای پذیرایی اعالم کرد.
در  شــمالی  خراســان  اســتان  مشــترکا ن  افــزود:  وی 
بخش هــای مختلــف اعــم از خانگــی، تجــاری، عمومــی، 
از  بیــش  جــاری  ســال  آبــان  در  نیروگاهــی  و   صنعتــی 
۲۴۶ میلیــون مترمکعــب گاز طبیعــی مصــرف کردنــد.
میربلوکــی گفــت: با کاهــش مصرف یــک مترمکعب هر 
مشــترک در شــبانه روز معــادل یــک کارخانه ســیمان گاز 
صرفه جویــی می شــود. وی در پایــان از تمامی مشــترکان 
محتــرم خواســت با مدیریــت صحیح و اســتفاده ایمن از 
گاز طبیعــی و پرداخت بــه موقع قبوض مصرفی خادمان 
خویــش را در ارائــه هــر چــه بیشــتر و بهتر خدمــات  یاری 
کنند.شایان ذکر است شرکت گاز استان خراسان شمالی 
دارای 3۲۹ هزار مشترک در بخش های خانگی، تجاری و 
صنعتی است و ضریب برخورداری جمعیت شهری از گاز 
طبیعی ۱۰۰ درصد و جمعیت روستایی ۹۹.۷ درصد است 

و استان سبز در زمینه گازرسانی است.

افتتاح اتاق رسانه مجازی گردان 
سایبری سپاه بشرویه

استاندار خراسان جنوبی در نخستین سفر به شهرستان 
بشــرویه، اتاق رســانه مجازی و تولید محتوای نرم افزاری 

گردان سایبری سپاه شهرستان بشرویه را افتتاح کرد. 
اتــاق رســانه مجــازی گــردان ســایبری ســپاه بشــرویه بــا 
حضــور مهنــدس مالنــوری؛ اســتاندار خراســان جنوبــی 
حجت االســالم نصیرایــی؛ نماینده مردم فــردوس، طبس، 
بشــرویه و ســرایان، حجت االســالم والمســلمین معلمــی؛ 
امام جمعه، فرماندار، فرماندهی ســپاه بشــرویه و مدیران 
اســتانی و محلــی در کانــون اندیشــه آموزش و پــرورش به 
دســت اســتاندار که پس از انتصاب برای نخستین بار به 
شهرســتان بشــرویه سفر کرده بود افتتاح و به بهره برداری 
رســید. اســتاندار در این مراســم گفت: تا دیروز جوانان ما 
اسلحه به دست می گرفتند و امروز باید با سالح فرهنگی 
جامعه اسالمی را بسازند و در مقابل دشمنان مبارزه کنند.

 ۷۰ درصد صاحبان 
واحدهای صنفی 

مستأجر هستند و 
هزینه های زیادی دارند، 

باید برای واحدهای 
زیان دیده از کرونا، 

تسهیالت بانکی با نرخ 
پایین و معافیت های 
مالیاتی در نظر گرفته 

شود

بــرشبــرش

طی دو هفته تعطیلی 
اجباری صنوف، آن ها 

۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
ضرر کردند
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فضای مجازی: 

در حالــی ۷۵ دانش آمــوز روســتاهای بخــش مرکزی طبس 
بــا مشــکالت قطــع و وصلــی اینترنــت مواجه انــد کــه برای 
یافتــن اینترنــت مجبورنــد کیلومترهــا از روســتا دور شــوند 
و خواســتار رفع مشــکالت و رســیدگی از ســوی مســئوالن 

هستند.
بــه گــزارش خبرنــگار قــدس از بیرجند، حکایــت »ز گهواره 
تــا گــور دانش بجوی« یکی از ضرب المثل های شــیرین ما 
ایرانیان است که بر تحصیل و فراگیری علم تأکید دارد. 

از همان دوران کودکی که پا به مدرسه گذاشتیم مهم ترین 
موضوع انشــا برای دانش آموزان موضوع »علم بهتر اســت 
یــا ثــروت« بــوده اســت. موضوعــی کــه همــه تأکیــدش بــر 
فراگیــری علــم و دانش بود اما در ایــن روزهای کرونایی که 
تحصیل در فضای مجازی رقم خورده است برای فراگیری 
علم باید تالش زیادی انجام دهیم به ویژه اگر در نقطه ای 
از اســتان خراســان جنوبی قرار داشــته باشیم که از وجود 

زیرساخت ها محروم باشد.

پرده اول؛ روستای جمز»
ســه  در  جمــز  روســتای  دانش آمــوزان  حکایــت  گــزارش 
در  چگونــه  حــال  اســت.  طبــس  شهرســتان  کیلومتــری 
فاصلــه ســه کیلومتری تا شهرســتان طبــس، دانش آموزان 
و دانشــجویان بایــد بــا مشــکالت اینترنــت دســت و پنجه 

نرم کنند؟
یکــی از دانشــجویانی کــه در ایــن روســتا ســاکن اســت در 
جمــز  روســتای  در  گفــت:  قــدس  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
مشــکالت قطع و وصلی اینترنت به وفور دیده می شــود و 
بسته های اینترنتی هم پاسخگو نیست و در کالس آنالین 
غیبت خوردم و نتوانســتم از موارد مطرح شــده اســتاد در 

کالس درس استفاده کنم.
یکــی از دانش آمــوزان ایــن روســتا نیــز معتقــد اســت کــه 
از  بســیاری  از  تــا  شــده  ســبب  اینترنــت  بــودن  ضعیــف 
کالس هــای شــبکه شــاد جا بمانم و با وجــودی که وای فای 
اینترنــت بســیار ضعیــف اســت و آنتن دهــی  امــا  داریــم 
خوب نیســت و نمی توانیم از طریق اینترنت گوشــی نیز از 

کالس های مجازی استفاده کنیم.
روســتای  دانش آمــوزان  روز  و  حــال 
کردآبــاد کــه در مجــاورت ایــن روســتا قرار 
دارد نیــز بهتــر از وضعیــت دانش آمــوزان 
 روســتای جمــز نیســت. روســتای کردآبــاد
نیــز  اینجــا  در  و  دارد  دانش  آمــوز   3۴
مشکالت اینترنت پا برجاست و خانواده ها 
نگــران جــان فرزنــدان خــود هســتند؛ چرا 
کــه برای وصل شــدن بــه اینترنــت باید به 
نزدیــک جــاده اصلــی رفتــه تا بــه اینترنت 

دسترسی پیدا کنند.
پــدر یکــی از دانش آمــوزان در روســتای کردآباد بــا گالیه از 
اینکه مسئوالن باید در این اوضاع و احوال بیشتر به فکر 

مشــکالت دانش آموزان باشــند، گفت: هر 
روز کــه فرزنــدم در فضــای مجــازی کالس 
دارد بایــد بــه همــراه او بــه نزدیــک جــاده 
اصلــی بــروم تــا او در کالس درس مجــازی 
حاضــر شــود و این مشــکل و نگرانی همه 
والدین این روستاســت کــه فرزند محصل 

دارند.
روســتای دهشــور نیز حکایتــش مانند دو 
روســتای قبلــی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه 
ایــن روســتا حادتــر  مشــکل اینترنــت در 
اســت و دانش آمــوزان بایــد بــرای دسترســی بــه اینترنــت 

مسیر بیشتری را طی کنند.
بخشــدار مرکزی طبس با اشــاره به مشــکالت مطرح شــده 

حــال حاضــر در  گفــت:  قــدس  بــا خبرنــگار   در گفت وگــو 
۷۵ دانش آمــوز شهرســتان طبــس در بخــش مرکــزی ایــن 
شهرســتان بــا مشــکل جدی اینترنــت مواجه هســتند که با 
پیگیــری انجــام شــده اعــالم شــده تقویــت ســرعت اینترنت 
در دســت اقدام اســت. توکلی افزود: مشــکل ضعیف بودن 
آنتن دهی موبایل برطرف شــده و تنها موضوع اینترنت باقی 
مانــده کــه نیاز به تقویت دارد. ما هم شــرمنده اهالی روســتا 
هستیم و هرچند مکاتبات و پیگیری های زیادی انجام شده و 
مسئوالن وعده دادند که در صورت تأمین اعتبار و تجهیزات 

امکان رفع مشکل این روستاها وجود دارد.

پاسخ مسئوالن»
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراســان جنوبی نیز 
بــا اشــاره به مشــکالت دانش آموزان در روســتاهای بخش 
مرکــزی طبــس گفــت: با هدف توســعه ارتباطــات و اتصال 
روســتاها به شبکه ملی ارتباطات از سال گذشته پایش ها 
بــا برنامه هــای خوبــی در راســتای اتصال به شــبکه ملی و 
بــه اپراتورهــا ابــالغ شــده کــه در حــال حاضــر ۱۵۵ ســایت 
تأمین کننــده اینترنــت پرســرعت روســتایی در اســتان در 

دست اقدام داریم.
مصطفــی بهــی بــا بیان اینکه ســایت های در دســت اقدام 
بــا هــدف توســعه ارتباطــات و رفــع مشــکالت اینترنتی در 
روستاهاســت، افــزود: بخشــی از این ســایت ها بــه منظور 
ارتقــای نســل از دو بــه چهــار و بخشــی دیگــر در راســتای 

ساخت سایت های جدید است.
پایــان ســال بخشــی  تــا  وی ادامــه داد: تــالش می شــود 
بــاالی روســتاهای  در  روســتایی  اینترنــت  مشــکالت   از 
۲۰ خانوار برطرف شود و از ابتدای دولت تاکنون ۶۵ درصد 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار استان اینترنت آن ها در دست 
اقدام است. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان 
جنوبی افزود: ۷۰ درصد عملیات عمرانی اجرای ســایت ها 
در اســتان انجام شــده و تالش شــده تا در شرایط کرونایی 
که نیاز به اینترنت بیشــتر احســاس می شــود مشکالت تا 

حدی برطرف شود.

بالتکلیفی دانش آموزان روستاهای طبس از قطع و وصل اینترنت

تحصیل همراه با اعمال شاقه!
زگارشزگارش

در حال حاضر ۷5 
دانش آموز شهرستان 

طبس در بخش مرکزی 
این شهرستان با مشکل 
جدی اینترنت مواجه 

هستند

بــرشبــرش



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
یک مسئول در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

خراسان رضوی خبر داد

ساخت نخستین سد زیرزمینی 
کشور در کالت 

معــاون آبخیزداری اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
خراســان رضوی گفت: ســاخت نخستین سد زیرزمینی 
کشور با هزینه 10میلیارد ریال در شهرستان کالت پایان 
یافت.محمود روشندل اظهار کرد: از جمله اقداماتی که 
در راســتای اجــرای طرح هــای آبخیــزداری و آبخوانداری 
در ایــن اســتان انجــام شــده، احــداث ســد زیرزمینی در 
شهرســتان کالت اســت کــه از ایــن طریــق جریان هــای 

زیرسطحی آب کنترل می شود.
وی ادامــه داد: بــا انجــام ایــن اقدام،عــالوه بــر افزایــش 
دبــی قنــوات حــوزه ایــن ســد معــادل ۳0 لیتــر در ثانیه، 
شــاهد توســعه کشــاورزی و تثبیت اشــتغال در منطقه 
نیــز خواهیــم بــود و از مهاجــرت روســتاییان جلوگیــری 
خواهد شد. معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
ایــن ســد  اینکــه هم اکنــون  بیــان  بــا  خراســان رضوی  
زیرزمینــی آمــاده بهره بــرداری و افتتاح اســت،گفت: این 
سد با مصالح بتنی و مشارکت سازمان جهاد کشاورزی 

ساخته شده است.
روشــندل هزینــه ســاخت این ســد زیرزمینی بــه همراه 
حفر چاه را معادل 10میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: با 
توجه به اینکه خراســان رضوی یک اســتان مرزی بوده، 
حفظ آب های زیرســطحی، اساســی ترین هدف ساخت 
ســدهای زیرزمینــی اســت و تاکنــون ۳1 نقطــه دیگر در 
حوزه هــای مــرزی برای اجرای ســد زیرزمینی در اســتان 

شناسایی شده و مطالعات آن در حال انجام است.
وی گفــت: بــا توجــه بــه تفــاوت هزینــه ســاخت ســد 
زیرزمینی در هر منطقه، نمی توان اعتبار مورد نیاز دقیق 
در این زمینه اعالم کرد، ولی هزینه آن از محل اعتبارات 

آبخیزداری تأمین می شود.

در بولوار طبرسی مشهد رخ داد

مرگ مرد تنها بر اثر گازگرفتگی
افســر نگهبان آتش نشــانی شهر مشــهد، از گازگرفتگی 
یک مرد 50ســاله در پی نشــت گاز مونوکســید کربن از 
اجــاق خوراک پــزی یــک منزل مســکونی در شــمال این 

شهر خبر داد.
آتشــپاد ســوم رضــا خاکپــور گفــت: در تمــاس ســاکنان 
یــک آپارتمــان مســکونی، از ســوی ســتاد فرماندهــی 
آتش نشانی، گروه های نجات ایستگاه شماره ۸ به محل 

حادثه در بولوار دوم طبرسی اعزام شدند.
این مقام مســئول در آتش نشــانی شــهر مشــهد افزود: 
نجاتگران آتش نشانی پس از حضور در محل و گشودن 
در منزل مشــاهده کردند مردی حدوداً 50 ســاله که به 
تنهایی در این مکان زندگی می کرد، به دلیل استنشاق 
گاز مونوکسید کربن، دچار حادثه شده که متأسفانه بر 

اثر شدت مسمومیت در دم جان باخته بود.
وی تصریح کرد: در بررسی های بیشتر در محیط داخلی 
منزل مشــخص شــد، نقص فنی در سیســتم دودکش 
بخــاری ایــن واحــد مســکونی ۷0 متــری و روشــن بودن 
اجــاق خوراک پــزی داخل آشــپزخانه این منــزل، یکی از 
دالیل احتمالی این گازگرفتگی مرگبار بوده و تحقیقات 
بیشتر درباره علت دقیق وقوع این حادثه توسط عوامل 

انتظامی در حال انجام است.

 عامالن بی توجهی به شیوع کرونا همچنان 
دردسر ایجاد می کنند

پلمب 35 واحد صنفی در اسفراین  

فرمانده انتظامی شهرســتان اسفراین، با اشاره به اینکه 
از ابتدای شــروع طرح محدودیت هــا تاکنون از یک هزار 
واحــد صنفــی بازدید شــده اســت، گفت: در ایــن رابطه 
۳5 واحــد صنفــی متخلــف نیز با دســتور مقــام قضایی 

پلمب شده اند.  
ســرهنگ مجیــد یگانه پــور بــا اعــالم جزئیات ایــن خبر 
گفت: با آغاز طرح محدودیت ها که به صورت همزمان 
بــا اســتان در شهرســتان اســفراین اجــرا شــد، بازدید از 
صنوف و اجرای ایستگاه های محدودیت تردد با جدیت 

در دستور کار قرار گرفت. 
وی با اشاره به اینکه از ابتدای شروع این طرح مأموران 
در قالب گشــت مشترک با کارشناسان اداره بهداشت، 
صمــت، تعزیــرات، شــهرداری و اصنــاف، از واحدهــای 
صنفی بازدید کردند، افزود: در این رابطه یک هزار واحد 
صنفی در ســطح شهرســتان اســفراین مورد بازدید قرار 
گرفــت. ایــن مقام انتظامی با بیان اینکــه در طول اجرای 
این طرح به 1۷2 واحد صنفی تذکر و به ۸1 واحد صنفی 
نیز اخطار کتبی داده شد، تصریح کرد: ۳4 واحد صنفی 
و یک پاساژ نیز به دلیل رعایت نکردن قوانین بهداشتی 
و به خطر انداختن سالمت مردم، با هماهنگی قضایی 

پلمب شدند.

بخشدار سنگان خبر داد

مرگ دو کارگر در یک معدن 

بخشــدار ســنگان گفــت: دو نفــر از کارگــران یکــی از 
ایــن بخــش  شــرکت های معدنی پالســری مســتقر در 
شنبه شــب گذشــته بر اثــر بی احتیاطی جان خــود را از 

دست دادند.
حمیدرضا طاهری افزود: این دو کارگر که نیروی یکی از 
پیمانکاران معدنی فعال در این بخش بودند، در هنگام 
تمیز کردن قیف سپراتور در یکی از شرکت های معادن 
پالســری، بــه دلیل رعایــت نکردن نکات ایمنی توســط 

پیمانکار جان خود را از دست دادند.
وی ادامــه داد: مســئوالن و دســت اندرکاران ذی ربط در 
حــال بررســی علــت اصلــی ایــن حادثــه منجر بــه مرگ 

هستند.
تاکنــون  امســال  ابتــدای  از  گفــت:  ســنگان  بخشــدار 
تعدادی از کارگران بومی و غیربومی شرکت های معدنی 
پالســری مســتقر در ایــن بخش بــه دلیــل بی احتیاطی 
و رعایــت نکــردن نــکات ایمنــی جــان خــود را از دســت 
داده اند و بیشتر این حوادث در زمان فعالیت شرکت ها 

در شب ها به وقوع پیوسته است.

با اجرای یک طرح انتظامی در خراسان شمالی

 عامالن  78 فقره سرقت 
بازداشت شدند 

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری 
15 ســارق و مالخر و کشــف ۷۸ فقره ســرقت در اســتان 

خبر داد.
ســرهنگ محمــد غالمــی بــا اعــالم جزئیــات ایــن خبر 
گفــت: در پــی وقــوع چندیــن مــورد ســرقت در ســطح 
اســتان، موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کارآگاهان 
پلیــس آگاهــی اســتان قــرار گرفــت. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه کارآگاهــان با انجــام اقدام های فنــی و اطالعاتی 
موفــق شــدند تعدادی ســارق و مالخــر را در این رابطه 
شناســایی کننــد، افــزود: در همیــن رابطــه 15 ســارق و 
مالخر دســتگیر و به مقر پلیس آگاهی اســتان منتقل 

شدند. 
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات و 
بازجویی های انجام شــده به ۷۸ فقره ســرقت در استان 
اعتــراف کردنــد، تصریــح کرد: ســرقت از منــزل، مغازه، 
اماکــن خصوصــی و عمومــی و ... از جملــه اقدام هــای 

مجرمانه انجام شده توسط این افراد بوده است. 
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه متهمان 
در نهایــت پــس از تشــکیل پرونــده برای انجــام مراحل 
قانونی به مراجع قضایی معرفی شــدند، از شــهروندان 
خواســت در صــورت اطــالع از هر گونه مورد مشــکوک 
بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پل ارتباطــی 110 به پلیس 

اطالع دهند.

پلیس این شهر خبر داد

کشف 500 میلیون ریال اموال 
سرقتی در اسفراین

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگيري سارق 
سابقه دار که چندی پیش مرتکب سرقت از یک مغازه 
عطر و ادکلن فروشی در شهرستان شده بود، خبر داد .

ســرهنگ مجیــد یگانه پــور بــا اعــالم جزئیــات این خبر 
گفــت: در پــی اعــالم یک فقره ســرقت مغازه در ســطح 
شهرســتان، موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار 

مأموران مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.  
ایــن مقام انتظامــی با اشــاره بــه اینکه مأمــوران با انجام 
برخــی اقدام هــای فنــی و پلیســی موفــق بــه شناســایی 
و دســتگیری ســارق ســابقه دار شــدند، افزود: متهم در 
بازجویی هــای انجــام شــده و مواجهــه بــا ادلــه جــرم، به 

سرقت مغازه عطر و ادکلن فروشی اعتراف کرد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکه ســارق از زندانیان بند بــاز بوده و 
در زمان مرخصی مرتکب سرقت شده بود، خاطرنشان 
کــرد: بــا حضــور مأمــوران در محــل، مخفیــگاه ســارق 
اموال مســروقه به ارزش 500 میلیون ریال کشــف و به 
پلیس آگاهی منتقل شــد.  فرمانده انتظامی شهرستان 
اســفراین بــا تأکیــد بــر اینکــه امــوال مکشــوفه تحویــل 
مالباختــه و متهــم نیز به همــراه پرونــده تحویل مراجع 
قضایی شد، افزود: گام نخست در پيشگيری از سرقت، 
استحكام بخشــی به اماكن و اموال خصوصی است كه 
اين امر با همراهی شهروندان با پليس محقق می شود.

کشــاورزی  مدیرجهــاد  رحمانــی:  عقیــل 
مشــهد اعــالم کرد: بــا اجــرای عملیات قلع 
و قمــع بناهای غیرمجاز در پهنــه ای حدوداً 
ویالهــای  ســاز  و  از ســاخت  6۷هکتــاری، 
الکچری در زمین های کشــاورزی جلوگیری 
جهــاد  مدیــر  طهماســبی زاده،  شــد.امید 
کشــاورزی مشــهد و معاون رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در تشریح 
این عملیات که صبح روز گذشته اجرا شد، 
بیــان کــرد: در این اقدام قاطــع باغ ویالهای 
زیــادی که در زمین های کشــاورزی واقع در 
جاده قدیم قوچان و در منطقه ای معروف به 
خان ســعادت درحال ســاخت بود، تخریب 

شد و به حالت اول برگشت.

 خرید و فروش زمین ها »
تا یک میلیارد تومان!

مدیــر جهاد کشــاورزی مشــهد ادامــه داد: 
طبق بررســی های صورت گرفته، هر قطعه 
زمیــن کشــاورزی که در منطقــه هدف قرار 
داشــت را ســودجویان بیــن 400 میلیــون 
تــا یک میلیــارد تومــان معاملــه می کردنــد 
کــه هیــچ مبنایــی نداشــت و هــر چقــدر 
افــراد ســودجو تیغشــان می بریــد، از افراد 
متقاضــی پــول می گرفتنــد.وی بیــان کــرد: 

برای شناسایی این منطقه 
اقدام هــای  روز  چنــد  هــم 
تیم هــای  توســط  میدانــی 
جهــاد  مراقبتــی  گشــت 
شــهرداری  و  کشــاورزی 
بودنــد  کار  پــای  مشــهد 
تــا اینکــه آن هــا پــی بردند 
در پهنــه 6۷ هکتــاری کــه 
تماماً زمین های کشــاورزی 
بود، افرادی به ســرعت در 

حــال قطعه بنــدی هســتند و ایــن قطعات 
بــه قیمت هــای نجومــی مذکــور فروختــه 

می شوند.
 روش برخــی از متخلفــان این گونه بود که 
در عــرض چند روز، عملیات پی کنی و دور 
دیــوار را در ایــن مناطق اجــرا می کردند، به 
خیــال آنکــه پــس از آن در داخــل قطعات 
دور دیوار شده بنایی ایجاد کنند. البته در 
میان این افراد کسانی بودند که پا را فراتر 
نهاده و در زمین های کشــاورزی بنایی برپا 

کرده بودند.
امید طهماسبی زاده افزود: وقتی برای اجرای 
عملیات قلع و قمع به همراه قاضی قنبری راد، 
نماینده دادسرای ناحیه ۷ و عوامل انتظامی 
به محل مراجعه شد تا دیگر اقدام ها مانند 

تخریــب بناهــای غیرمجاز 
درآیــد،  اجــرا  مرحلــه  بــه 
مشــخص شــد تعــدادی از 
مالــکان در شــرف ســاخت 
در  الکچــری  باغ ویالهــای 
منطقه هستند که با آن ها 
نیز برخورد صــورت گرفت. 
فــردی  نمونــه  عنــوان  بــه 
روی زمین هــای کشــاورزی 
حدود 2میلیارد تومان خرج 

ساخت ویال کرده بود.

92 اعمال قانون در یک روز»
معــاون رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خراســان رضوی ادامــه داد: بــا اجــرای ایــن 
اقــدام قانونــی که بارهــا در مــورد تبعات آن 
در روزنامه قدس هشدار داده ایم، همچنان 
شــاهدیم  متأســفانه عده ای گوش شنوایی 
برای شنیدن اخطارها نداشتند، چرا که در 
پایــان این اقدام که تا ظهر روز گذشــته هم 
ادامــه یافت، 50 مورد دیوارکشــی غیرمجاز 
فروریخــت و ۳9 مــورد پی کنــی  پر شــد. در 
این میان هم سه واحد در حال ساخت در 
این پهنه تخریب شد.مدیرجهاد کشاورزی 
مشهد بیان کرد:متأسفانه در منطقه تعداد 

تغییرکاربری ها آن قدر باال بود که این امکان 
وجود نداشت تا ظهر روز گذشته همه آن ها 
تخریــب شــود، از همین رو قســمتی از این 
پهنــه وســیع باقی ماند تا هفتــه دیگر برای 
اعمــال قانــون بــه آن محــل مراجعــه کنیم. 
بــه افــرادی کــه در منطقــه حضور داشــتند 
هشدار داده شد که پیش از آنکه هفته بعد 
بــرای تخریب ســاخت و ســازهای بنا شــده 
روی زمین های کشــاورزی به محل مراجعه 
کنیــم، خودشــان محــل را بــه حالــت اولیه 
بازگردانند تا متحمل خســارت مادی بیش 
از این نشــوند.امید طهماسبی زاده تصریح 
کــرد: ایــن ادعــا کــه برخــی بگویند مــا خبر 
نداشــتیم روی این گونه زمین ها نمی شــود 
بــاغ ویــال ســاخت، قابل قبــول نیســت، چرا 
کــه بارها دراین زمینه هشــدار داده و موارد 
قانونــی را هــم اعــالم کرده ایــم. آیــا افــراد در 
موقــع خرید یک وســیله نقلیه بارها خودرو 
را بــه افــراد متخصــص نشــان نمی دهند تا 
خدایی نکــرده کالهــی ســر آن هــا گذاشــته 
نشــود،اما متأسفانه در هنگام اعمال قانون 
این صحبت را که ما خبر نداشتیم و قانون 
را نمی دانســتیم را زیاد می شــنویم و مجدد 
عامــالن این تغییرکاربری ها مشــخص و به 

دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

در راستای نجات تولیدات کشاورزی صورت گرفت

برخورد با 92 تغییرکاربری در یک روز
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معاون دادســتان مشــهد گفت: نبــود طرح های تفصیلی 
از  و  شهرســازی  حــوزه  در  مشــهد  چالــش  مهم تریــن 

مهم ترین عوامل ساخت وسازهای غیرمجاز است.
غالمرضا قنبری راد روز گذشــته  در یک نشســت خبری 
از حریــم  از دو ســال گذشــته کمیتــه صیانــت  افــزود: 
کالنشــهر مشــهد بــرای جلوگیری از ســاخت و ســازهای 
غیرمجاز تشــکیل شــده اســت.وی با بیان اینکه داشتن 
طرح هــای تفصیلــی مهم تریــن نیــاز در حوزه شهرســازی 
کالنشــهر مشــهد اســت، ادامــه داد: طرح هــای تفصیلی 
مشــهد قرار بود تا دی ماه امســال آماده شود، اما در این 
خصوص با سلیقه ای عمل کردن، هنوز این طرح ها آماده 
نشــده است.سرپرســت دادســرای ناحیــه هفت مشــهد 
گفــت: شــهرداری و اداره مســکن و شهرســازی بایــد در 
حوزه طرح های تفصیلی پاسخگو باشند، اینکه طرح های 
تدوین شده رد و مشاوران خلع ید شوند، تحمیل هزینه 
به شــهر اســت.وی افزود: در شــهر مشــهد در این حوزه 
سلیقه ای رفتار می شود و با چالشی در این حوزه بین دو 
مجموعه شهرداری و مسکن و شهرسازی مواجه هستیم 

که اگر تعمدی باشد، برخورد خواهد شد.
قنبری راد ادامه داد: ســازمان بازرســی هم در حوزه طرح 

تفصیلی ورود کرده که امیدواریم این ورود جدی باشد.
وی در خصــوص طــرح منفصلــه توس نیز گفــت: در این 
طــرح قــرار بــود زمین هــای کشــاورزی در داخــل محدوده 

توس تعریف شوند که در این حوزه نیز با چالش مواجه 
افــزود: طبــق بررســی  شــدیم.معاون دادســتان مشــهد 
صورت گرفته در شــورای حفظ حقوق بیت المال اســتان 
مشــخص شــد در این خصــوص نیز ســودجویانی وجود 
دارند؛بنابراین از طریق ارتباط با مجموعه اســتانداری در 
تالش هستیم در محدوده توس مشکل به حداقل برسد 
و دســت کم حــدود 2هزار هکتــار از زمین های کشــاورزی 

باید از زمین های توس جدا شوند.
وی در خصوص پروژه مشهدمال نیز ادامه داد: شهرداری 
حدود ٢٠٠میلیارد تومان برای پروانه و تخلفات این پروژه 
دریافــت کــرده، امــا چنــد برابــر این مبلــغ باید بــرای حل 
مشــکالت پیــش روی ایــن پروژه در منطقــه نظیر عواقب 

ترافیکی و زیست محیطی هزینه شود.

قنبــری راد گفــت: ســاخت وســازهای غیرمجــاز در حــال 
ساخت باید طبق قانون تخریب شوند، اما جهادکشاورزی 
در مشهد با توجه به سرعت ساخت وسازهای غیرمجاز 
در این شهر، ابزار و تجهیزات کافی برای تخریب ندارد که 
با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها، رأی های قلع و قمع 
پیگیــری می شــود.وی در خصوص جرایــم فضای مجازی 
نیز افزود: در جرایم اقتصادی فضای مجازی با اقدام های 
صورت گرفته نظیر فعال کردن رمز پویا در سال جاری با 

٤٠ درصد کاهش جرایم اقتصادی مواجه هستیم.
معاون دادســتان مشهد ادامه داد: اهمیت و آسیب های 
فضای مجــازی جدی اســت و فعاالن فضای مجــازی باید 
در حوزه پیشــگیری کمک کنند تا بتوانیم جلو آســیب ها 
را بگیریــم.وی گفــت: ســن افــرادی کــه از فضای مجــازی 
حــوزه  در  یافته؛بنابرایــن  کاهــش  می کننــد،  اســتفاده 
پیشــگیری از وقــوع جــرم بایــد فعــال باشــیم. در ایــن 
خصــوص بســیاری از گرداننــدگان صفحــات مختلف در 
فضای مجــازی را بــه دادســرا احضــار و ضمــن تذکــر در 
خصــوص عدم ارتکاب جرم در این فضا، از ظرفیت آن ها 

برای تزریق محتوای مناسب استفاده کرده ایم.
 ٥٠٠ از  بیــش  کــردن  مســدود  بــه  اشــاره  بــا  قنبــری راد 
ســایت قمــار و شــرط بنــدی توســط ایــن دادســرا، افزود: 
اغلــب مجرمــان خــارج از کشــور هســتند؛بنابراین  بایــد 

دستگاه های مختلف در این حوزه ورود کنند.

سرپرست دادسرای زمین و مسکن مرکز خراسان رضوی:

2هزار هکتار زمین کشاورزی باید از توس جدا شوند

زگارشزگارش

معــاون امــداد و نجات هالل احمر خراســان رضوی گفت: 
ســومین روز جســت وجو برای یافتن فرد گرفتار شــده در 
بهمن ارتفاعات سیاه سنگ رشته کوه های بینالود گلمکان 

این استان از صبح دیروز آغاز شده است.
غالمرضــا صیــادی گفــت: کوهنورد مفقود شــده از عصر 
اثــر ســقوط از ارتفــاع در کوه هــای  بــر  جمعــه گذشــته 
منطقــه  در  بینالــود  رشــته کوه های  از  قله سیاه ســنگ 
روســتای کالتــه قیــاس گلمکان چنــاران در بهمــن گرفتار 
شده و جست وجو برای یافتن او در سومین روز با حضور 
20نجاتگــر تازه نفــس، 15 نفــر از نیرو هــای بســیج منطقه 
گلمــکان و 2۳ نفــر از کوهنــوردان اعزامــی کــه دیشــب را 
نیــز در کمــپ ویــژه در کوهســتان برفــی گذراندنــد، آغــاز 
شــده اســت.وی افــزود: پس از اطالع رســانی، تیــم امداد 
کوهســتان پایگاه دولت آباد چنــاران، تیم امداد به همراه 
یــک گــروه امــدادی از هیئــت کوهنــوردی اســتان نیــز به 
منطقــه اعــزام شــد.معاون امــداد و نجــات هالل احمــر 

خراســان رضوی ادامــه داد: پس از هماهنگــی امدادگران 
اعزامی هالل احمر استان با تیم هیئت کوهنوردی، عصر 

جمعه عملیات تجسس با حضور ١٢ امدادگر آغاز شد.
علــی مســعودی، رئیس جمعیت هالل احمــر چناران نیز 
در این باره گفت: با توجه به اینکه همنوردان فرد گرفتار 
شــده در بهمن، برای پیدا کردن او در محل اعالم شــده، 

کاور و کولــه را بــه عنوان نشــانه گذاشــته بودند، تیم های 
جست وجو همان شب به موقعیت بهمن و مکان رؤیت 
نشــانه رســیدند. وی افــزود: اعضــای هالل احمــر اســتان 
شــامل چهار تیم و اعضای تیم هیئت کوهنوردی حدود 
10 نفر، جمعه شــب را تا بامداد روز بعد در حال بررســی 
موقعیــت و شــرایط محــل بــوده و بــا توجــه بــه شــرایط 
نامســاعد جــوی و احتمال ریزش بهمن دوبــاره و تاریکی 
هوا، عملیات تجســس را با اعالم مســئول فنی عملیات 
متوقف کردند و مقرر شد روز بعد و پس از توقف بارش و 

در روشنایی روز جست وجو را ادامه دهند.
رئیس جمعیت هالل احمر چناران ادامه داد: روز شــنبه 
22 آذر مــاه نیــز چهــار تیــم امــدادی متشــکل از هیئــت 
کوهنوردی، بسیج و سپاه منطقه گلمکان به منطق اعزام 
شدند و  جست وجو را ادامه دادند، اما با توجه به حجم 
زیاد بهمن و انباشت برف، هنوز فرد گرفتار در بهمن پیدا 

نشده است.

پس از سه روز ادامه دارد

تیم های امدادی همچنان در جست وجوی کوهنورد مفقود شده  

زگارشزگارش

در پایان این اقدام که 
تا ظهر روز گذشته هم 
ادامه یافت، 50 مورد 
دیوارکشی غیرمجاز 
فروریخت و 39 مورد 

پی کنی  پر شد

بــرشبــرش



خبرخبر خبرخبر

 قاچاق پرده
از منطقه آزاد صحت ندارد

آذربایجــان شــرقی: معــاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس اعالم کرد: 
قاچــاق پرده از این منطقه صحت ندارد و مســتنداتی 

نیز در این باره ارائه نشده است.
در  در جمــع خبرنــگاران همچنیــن  صفــر شاســفند 
واکنش به شایعه تعطیلی برخی فروشگاه ها در منطقه 
آزاد ارس نیز گفت: در 6 ماهه اول ســال جاری امکان 
ثبــت ســفارش کاال بــرای اصنــاف مناطــق آزاد کشــور 
امکان پذیــر نبوده و از اوایل مهرماه ثبت ســفارش های 
 درخواســتی اصنــاف در چارچــوب فهرســت اعالمــی

۸۰۰ قلم کاال انجام گرفته است.

 آخرین معدن گچ و خاک 
شرق اصفهان تعطیل می شود

امــور اراضــی اداره  کل  اصفهــان: معــاون حفاظــت و 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان گفــت: آخرین 
معــدن گــچ و خــاک شــرق اســتان بــا هــدف کاهــش 
انتشــار ریزگردهــا و گردوغبــار از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ 

تعطیل می شود.
داریــوش ســعیدی عنــوان کــرد: در ســال های اخیــر 
پنــج معــدن گــچ و خــاک در شــرق اصفهــان تعطیــل 
شــد و صــدور پروانــه کار و اســتمرار فعالیــت آن هــا 
مــورد موافقــت و تمدید قرار نگرفت بر همین اســاس 
برنامه ریــزی بــرای تعطیلــی آخرین معدن در دســتور 

کار قرار گرفته است.

تردد مسافر از پایانه مرزی 
تمرچین از سر گرفته شد

ارومیه: مدیر پایانه مرزی تمرچین گفت: تردد مسافر 
بــا اتوبــوس از ایــن پایانه بــا رعایت موارد بهداشــتی از 

سر گرفته شد.
ایرج آزادی با اشاره به اینکه روزانه ۱۰ دستگاه اتوبوس 
از مرز تمرچین به منظور جابه جایی مسافران از ایران 
به شمال عراق و برعکس تردد خواهند کرد، افزود: در 
راســتای انجام بدون مشکل این ترددها، پروتکل های 
بهداشــتی جلوگیری از شــیوع بیماری کووید۱۹ به طور 

کامل اجرا می شود.

 سنجاب ها تهدیدی 
برای باغ های همدان

همدان: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
همــدان بــا بیان اینکه رهاســازی ســنجاب در طبیعت 
بــه باغ هــای همدان خســارت می زند، گفــت: باغداران 
همدانــی از آســیب ســنجاب ها بــه محصــوالت خــود 

معترض هستند.
مجید شعبانلو بیان کرد: بعضی از شهروندان اقدام به 
نگهــداری بچه ســنجاب در منــزل می کنند، اما پس از 
بزرگ شدن نمی توانند از آن نگهداری کنند و سنجاب 
را در باغ هــای اطــراف شــهر همــدان یــا حواشــی شــهر 
رهاســازی می کننــد که تعداد ســنجاب ها بــه علت زاد 
و ولد زیاد شــده و چون غیربومی هســتند، به باغ ها و 

محصوالت کشاورزی آسیب می زنند.

۲۰۰ خانواده در صف دریافت 
فرزندخوانده 

آذربایجان شرقی: مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی 
از واگــذاری ۴۱ کودک بی سرپرســت به فرزندخواندگی 
در هشــت مــاه گذشــته خبــر داد و گفــت: اکنــون2۰۰ 

خانواده در نوبت دریافت فرزندخوانده هستند.
 فــرگل صحــاف بــا بیــان اینکــه از ابتدای ســال جاری 
روال فرزندخواندگی توســط ســازمان بهزیستی تغییر 
یافته است، اظهار کرد: تمامی افراد متقاضی که پنج 
سال از زندگی مشترک خود را سپری کرده  و صاحب 
فرزنــدی نشــده اند، می تواننــد بــه ســامانه بهزیســتی 
مراجعه و نســبت به ثبت درخواســت فرزندخواندگی 

اقدام کنند.

آشنایی با قبله قم 

jعبادتگاه خضر نبی 
 مأمن دل های خسته 

قم: در 6 کیلومتری مرکز شهر قم کوه سفیدی وجود 
دارد که از فراز آن می توان همه شــهر را با یک نگاه 
طــی کــرد. این کوه منســوب به حضــرت خضر)ع( با 
قدمت 3 هزار ســال اســت که حضرت خضر)ع( در 
آن غــار بــه عبــادت و نیایــش می پرداخــت. غاری که 
امــروز بــه مســجد کوچکی تبدیل  شــده اســت و اگر 
گذرتــان بــه آنجا افتاد، می توانید مســجد جمکران و 

شهر قم را از ارتفاعات تماشا کنید.
اســتان قــم بــه دلیــل پیشــینه بلنــد تاریخــی، آثــار و 
عمارت هــای قدیمــی بســیاری را در خــود جــای  داده 
است که با گذر زمان، همچون ُدری ناب، بر ارزش و 

شکوه آن ها افزوده می شود. 
بســیاری از بازدیدکننــدگان در برخــی از ایــن بناهــا 
حاالتــی شــگفت انگیز و دوست داشــتنی را تجربــه 
خواهنــد کــرد کــه رنگ و بــوی معنویــت و نزدیکی با 

ایزد یکتا را در جسم و جان، تداعی می کند. 
کــوه خضــر نبی یکــی از مناطقی اســت که با حضور 
در آن، عالوه بر مشاهده  مناظری زیبا و چشم نواز، از 

جالی دل وجان نیز بهره مند خواهید شد.

پرچم حضرت حجت)عج(»
می گویند حضرت امیرالمؤمنین)ع( خبر می دهد که 
پرچم حضرت حجت)عج( را بر کوه سفیدی می زنند 

که مردم امروز به آن کوه خضر می گویند. 
مــردم معتقدنــد روزگاری حضــرت خضــر پیامبــر)ع( 
را در بــاالی ایــن کــوه دیده انــد و بــه همیــن دلیل آن 
را بــه ایــن نــام می خوانند. در باالی این کوه مســجد 
کوچکــی ســاخته  شــده و بقعــه دیگری که نشــان از 

ارزش این کوه نسبت به کوه های دیگر دارد. 
از پاییــن کــه نــگاه کنیــد کوه چنــدان مرتفــع به نظر 
نمی رسد، اما برای رسیدن به مسجد و قدمگاه باید 
از بیش از 3۰۰ پله باال بروید که یکی از زائران آن را 

نذر کرده و ساخته است. 

مأمن بزرگان دین»
روایــت می شــود کــه: »این محل مأمــن بزرگانی مثل 
مالصــدرا فیلســوف و حکیــم متألــه و مرحــوم شــیخ 
مرتضــی زاهــد قمــی بــرادر حــاج شــیخ عبــاس قمی 
خاتــم المحدثیــن)ره( بــوده اســت و در ایــن اواخــر 
به خصــوص مرحــوم حاج شــیخ جعفــر مجتهدی که 
از عالقه منــدان جــدی این مســجد بودند فــراوان در 
آنجــا مــأوا می گرفتند و می توان گفت ایشــان آخرین 

چله نشین این مسجد مقدس بودند«.
در ســفرنامه قــم اثــر غالمحســین ادیــب، ملقــب به 
»افضــل الملــک« و مشــهور بــه ادیب کرمانــی که در 
ســال ۱33۴ه .ق نگاشــته شــده اســت، در مورد کوه 
خضــر چنیــن آمــده اســت: »دیگر از جاهایــی که در 
بیــرون شــهر و نزدیــک بــه دروازه اســت، کــوه خضر 
اســت کــه همیشــه در آنجا اوتــاد و اقطــاب به مردم 
حقیقــی تــا چنــدی منزل کــرده و اعتزال جســته اند. 

کوه خضر قبله قم است«.

با  دست اندازی ها به آثار باستانی گرگان

»دیوار دفاعی استرآباد« مدافع ندارد!
)گــرگان(  اســترآباد  تاریخــی  گــرگان: شــهر 
شایســته جهانــی  شــدن اســت کــه در آن 
صورت، ظرفیت ها و مزیت های این شــهر با 
3۵ زبــان دنیا به همه جهان معرفی خواهد 
شــد. ایــن بخشــی از جمــالت معــاون وزیــر 
میــراث فرهنگــی اســت کــه باوجــود اعتقاد 
بــه ایــن ظرفیــت در گــرگان، امــا وزارتخانــه 
متبوعــش از تأمین 2 میلیــارد تومان هزینه 

نقشه برداری دیوار گرگان عاجز است! 
گرچه بنا بر اظهارات محمدحســن طالبیان 
بســیاری از خانه هــای بافــت قدیم گــرگان را 
می تــوان بــه موزه تبدیــل کرد و ایــن موزه ها 
درواقــع زیربنای توســعه و جذب توریســت 
و گردشــگر خواهد بود، اما این نقشــه ها در 
حالی در سر مسئوالن پرورانده می شود که 
هنــوز این دیوار باســتانی بــرای ثبت جهانی 

یونسکو خود بدون نقشه مانده است!

جفا بر آثار باستانی»
دیوار عظیم تاریخی گرگان که 2۰۰ کیلومتر 
ثبــت  بــه  تیرمــاه ۱3۷۸  دارد در 2۹  طــول 
ملــی رســید و بــه گفتــه بیشــتر مورخــان و 
باستان شناســان، این دیوار طوالنی ترین اثر 
معماری ایران باستان است که پس از دیوار 
چین )به طول 6 هزار کیلومتر( و سمیز آلمان 
)بــه طــول ۵۴۸ کیلومتــر( بزرگ تریــن دیــوار 

دفاعی جهان است.
ایــن دیــوار بــا نام هــای ســد اســکندر، ســد 
انوشــیروان، ســد فیــروز، دیــوار دفاعی، قزل 
ییــالن، قزل آالنــگ و آالن )به زبان ترکمنی( 
نیز در منابع جغرافیای تاریخی و سفرنامه ها 

نگارش شده است.
آنچــه واضح اســت در بســیاری از روســتاها 
ماننــد »ســقر تپــه«، »قلعــه جیــق«، »آلتیم« 
بــا  زارعــان  از  تعــدادی  »کله پســت«  و 
دست اندازی به بخشی از بستر و حریم این 
اثر تاریخی مبادرت به کشت گندم و جو در 
ایــن محــدوده کرده و با اســتفاده از تراکتور، 
ستون های )بنچ مارک( معرف حریم این اثر 

تاریخی را واژگون و یا جابه جا می کنند.
متأســفانه در ســال های گذشــته درنتیجــه 
نظارت و کنترل ضعیف، صدها هزار قطعه از 
آجرهای این دیوار تاریخی برای ساخت وساز 

مناطــق  مســکونی  بناهای 
رفــت  یغمــا  بــه  پیرامونــی 
به گونه ای که کمتر خانه ای 
بــا عمــر بیــش از 3۰ ســال 
این منطقه را می توان یافت 
کــه حداقل چند صــد آجر 
از آجرهــای دیــوار تاریخــی 
گرگان را در خود جای نداده 

باشد.

اعتبار نداریم»
آخرین روز هفته گذشــته ســفر معاون وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به اســتان گلســتان فرصت مغتنمــی بود تا 
شــاید بتوان حقوق ازدست رفته این دیوار را 
از این مقام ارشد میراث فرهنگی طلب کرد.
محمدحسن طالبیان در سفر به گلستان در 
خصوص تخریب های صــورت گرفته اظهار 
کرد: با توجه به از بین رفتن  بخش وسیعی 
از دیوار گرگان در طول تاریخ، توقع بازسازی 

کامل این اثر تاریخی وجود ندارد.
معــاون وزیــر میــراث فرهنگــی ادامــه داد: 
تخریــب بخشــی از این دیوار در چند ســال 
گذشته و ساخت خانه  روی آن امری طبیعی 
اســت، اما احداث برخــی پروژه ها روی دیوار 
از ســوی مشــاوران  بــدون مطالعــه دقیــق 

توجیه ناپذیر است.
وی ادامه داد: تالش بیشتر 
برای مدیریت و حفاظت از 
بقایــای ایــن دیــوار تاریخی 
و  توجیــه خــوب  می توانــد 
قابــل قبولی برای یونســکو 
در مســیر ثبت جهانی این 

اثر باشد.
طالبیــان اظهــار کــرد: دیوار 
ثبــت  دفاعــی گــرگان در فهرســت موقــت 
یونســکو قــرار دارد کــه تصویــب نهایــی آن 

نیازمند نقشه برداری اصولی است.
گفــت:  فرهنگــی  میــراث  وزیــر   معــاون 
موردنیــاز  هزینــه  از  ریــال  میلیــارد   2۰
نقشــه برداری دیــوار دفاعــی گــرگان تأمیــن 
 شــده، اما اتمام آن نیازمند اعتبار بیشــتر از 

سوی استان و وزارتخانه است.

وعده استاندار»
اســتاندار گلســتان کــه تــا پیش ازایــن بارها 
خواستار تسریع در فرایند ثبت جهانی دیوار 
دفاعــی گــرگان شــده اســت، از معــاون وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خواست تا نگاه ویژه ای به این موضوع شود.
بااین حــال هــادی حق شــناس وعــده داد بــا 
کمک منابع استانی و منابع ملی در راستای 

اتمــام نقشــه برداری و مستندســازی دیــوار 
دفاعی گرگان تالش خواهد کرد.

نیازمند حفاظت»
 در حال حاضر تخریب این دیوار به شــکل 
دیگــری ادامــه دارد تــا آنجــا که برخــی افراد 
محلی به واســطه کشــت محصول با ادوات 
کشــاورزی خسارت های بســیاری به این اثر 

تاریخی وارد کردند.
 بر اساس قانون، کشاورزانی که دیوار گرگان 
و یــا هــر اثــر تاریخــی دیگــری در امــالک و 
زمین هــای آن هــا واقــع اســت اجازه کشــت 
دیــم دارنــد و ایــن موضــوع از منظــر قانونی 

جرم انگاری نشده است.
بــه گفته مدیــر پایگاه دیوار بــزرگ گرگان به 
ســبب برخی مشــکالت و خألهــای قانونی، 
امــکان برخــورد بــا زارعانــی کــه مبــادرت به 
کشــت جو و گندم در بســتر یــا حریم دیوار 

تاریخی گرگان می کنند وجود ندارد.
با وجودایــن،  می افزایــد:  عمرانــی  حمیــد 
شــخم عمیــق، خاک بــرداری، خاک ریزی و 
تسطیح در این مناطق ممنوع و مستوجب 
مجازات است و طی سالیان اخیر چند نفر 
بــه دلیل ارتکاب این تخلف ها در حاشــیه 
دیــوار دفاعــی گــرگان بــه مراجــع قضایــی 

معرفی شدند.
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گوشــت مــرغ جــزو کاال هــای اساســی مــردم اســت و باید 
حمایت هایی از تولیدکنندگان توســط دولت انجام شود و 
نهاده های دامی با ارز دولتی در اختیار آن ها گذاشته شود، 
اما تأمین نشدن نهاده های دام و طیور با نرخ دولتی یکی 
از دالیل بحران بازار مرغ و تخم مرغ در ماه های اخیر بوده 
است؛ نبود نظارت دقیق و صحیح بر نحوه توزیع و عرضه 
گوشت سفید از دیگر دالیل افزایش قیمت اقالم گوشت 

سفید در بازار به شمار می رود.
شهرســتان اردســتان با تولید ۴۰ هزار تن گوشــت مرغ در 
سال رتبه نخست تولید گوشت سفید در استان اصفهان 
را به خود اختصاص داده است، اما متأسفانه قیمت مرغ 
در این شهرستان به قیمت هایی عرضه می شود که برای 

خریداران غیرقابل  تصور است.
متأســفانه از ابتــدای ســال جاری به دلیل نبــود نهاده های 
دامی بیشتر تولیدکنندگان با مشکل تولید روبه رو شدند.

ازآنجاکه دولت تاکنون نتوانسته بیش از 3۰ درصد نهاده های 
تولیــد را بــرای مرغــداران تأمیــن کنــد، بنابرایــن بــرای تهیــه 
نهاده های اولیه مجبور هستند به بازار آزاد روی بیاورند و این 

موضوع آن ها را با مشکل جدی مواجه کرده است و بسیاری 
از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش بخشیده اند.

ریشه گرانی »
به گفته رئیس جهاد کشاورزی اردستان یکی از مهم ترین 
دالیــل گــران شــدن گوشــت مــرغ در هفته هــای اخیــر در 
کل کشــور مربوط بــه ناپایداری و توزیــع ناکافی نهاده های 
کشــاورزی اســت کــه موجــب شــده جوجه ریــزی توســط 
مرغــداران بــا افت همراه باشــد و این موضوع به شــدت در 

تولید مرغ اثرگذار بوده است.
علــی اکبــر صالح نبود کشــتارگاه صنعتی را یکــی دیگر از 
عوامل تاثیرگذار بر قیمت مرغ در این شهرستان می داند و 
می افزاید: این عامل موجب شده تا قیمت  گوشت سفید 
مصرفی در شهرستان اردستان با توجه به دارا بودن رتبه 

نخست تولید، اما نسبت به سایر مناطق بیشتر باشد. 

کاهش جوجه ریزی »
رئیــس اداره دامپزشــکی اردســتان نیــز بابیــان اینکــه در 

راستای کمبود نهاده های دامی برای مرغداران و همچنین 
نوسان های بازار حدود 6۰ درصد از مرغداری های اردستان 
غیرفعــال و خالــی هســتند، می گویــد: هم اکنــون حــدود 
6۰درصد از مرغداری های اردستان غیرفعال هستند و مابقی 
در هر دوره ای حدود یک  میلیون قطعه جوجه ریزی دارند. 
ســعید راعی با اشــاره به اینکه شهرســتان اردستان دارای 
۱33 واحــد مرغــداری گوشــتی اســت کــه ایــن واحدها هر 
دوره می توانند بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ جوجه ریزی داشته 
باشــند، اظهــار کرد: متأســفانه در حال حاضــر این رقم به 
یک میلیون قطعه کاهش  یافته است و با وجود اینکه این 
شهرســتان ســه واحد پــرورش جوجه دارد، اما امســال به 

دلیل مشکالتی هر سه واحد غیرفعال هستند.

به دلیل نبود نهاده تولید در اصفهان

»اردستان« مقام نخست تولید مرغ را از دست داد 

گزارشگزارش

دیوار دفاعی گرگان در 
فهرست موقت ثبت 
یونسکو قرار دارد که 
تصویب نهایی آن 

نیازمند نقشه برداری 
اصولی است
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1. قریب – وسیله نقلیه موتوری که با بالشتکی از 
هوا به فاصله کمی از ســطح زمین یا  آب حرکت 
می کند 2. نقیض »شلوغ«- اطاعت کردن 3. نهنگ 
دریایی- ظرف مدرج آزمایشــگاهی برای برداشتن 
حجــم معینی از یک مایع- ســازی الکترونیکی- 
نیمه دیوانه 4. توگوشی- آتشدان نانوایی- اهل تسنن 
را گویند- عبادتگاه راهب 5.»کاچی« را بهتر از آن 
می دانند- لقبی که بر ســر نام اشــراف امپراتوری 
عثمانــی می آمده- ماری بســیار خطرناک 6. نام 
پســرانه وطنی به معنی »جاوید«- ادراه رتق وفتق 
امور واردات و صادرات کاال- دانه خوراکی پرندگان 
7. حرکت بدون پیشروی- ماه چهارم میالدی- روز 
قبل 8. بعضی از آن کوه می ســازند- بازپس گرفتن 
چیزی که به کسی داده شده- 75گرم 9. خاندان- 
 ملول و بی حوصلــه- پیمان منســوخ منطقه ای 
10. کشــوری آسیایی به پایتختی »کاتماندو«- از 
ادات پرسش- امریکایی 11. باقی گذاشتن- آزردگی 
– خواهــرزن بابا 12. کودک- جــای بلند- تاج و 
دیهیــم- دل آزار کهنــه 13. حــرف دهن کجی- 

ام البشر- ناقص و دم بریده- بازی الکترونیکی قدیمی 
14. ابزاری دردست مکانیک- علم نجوم 15. مخترع 

فرانسوی » تمبر«- خنیاگر

1. کشــتی جنگی ایرانی که در سپیده دم 7 آذر 
،1359  به تنهایی توانست تعداد زیادی از کشتی ها 
و هواپیماهــای عراقی که درصــدد بازپس گیری 
اســکله های نفتــی »البکر« و »االمیــه« بودند را  
نابودکند - امر از آوردن 2. بســیار توصیه شــده- 
کارگردان پــرآوازه امریکایی خالق »پدرخوانده3« 
3. بایــد با خرج بخواند- پســوند رنگــی - خانه 
ترکمنی- مخترع تلفن 4. پهلــوان و دلیر- آماده 
و مهیا- جامــه درویش- غاری مقدس در نزدیکی 
مکه 5. کاالبرگ- مهلت و فرصت- استراحت کردن 
6. قســمت درونی الســتیک خودرو- امپراتوری 
سرخپوســتان مکزیک در قرن 14میالدی- بازار 
بی رونق 7. پایتخت جمهوری »چک«- آدم افراطی 
را گویند- انتهــا 8. کاهش یافتن- برابر فارســی 
»تیراژ«- ریشه ای مستقبل از آمدن 9. سمت و سو- 

از مصالح ساختمانی قدما- جواب گرفته 10. داستان بلند- نوعی 
دوچرخه مسابقه ای – مالت پی ســازی ساختمان 11. قنات 
 اســت و از اختراعات ایرانیان – کلمه ای در مقام تعلیل- اریکه 
 12. روح اتــاق- نــی میان تهــی- دیرکــردن – یک ویــک 
13. مایه حیات- غیر- حمام بخار- ظلم و جور 14. شــاعر و 
 روزنامه نگار آزادیخواه ایرانی و ناشر روزنامه »توفان«- ابزارکار بنا 

15. از ماشین آالت کشاورزی – از اجزا چهارگانه ارتش

  افقی

  عمودی
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