
چالش ایمنی 
در بزرگراه تبریز- سهند

هیچ وقت از بنیاد شهید
تقاضایی نداشتیم

به بهانه آسمانی شدن مادر شهیدان محمدعلی و محمدرضا ارباب خالصوقوع تصادف زنجیره ای در نخستین روز افتتاح مسئله ساز شد

 کلنگ ســاخت بزرگراه تبریز - ســهند در ســال 
۱۳۸۹ به زمین زده شــد تا ســاکنان شــهر جدید 
ســهند کــه بخــش عمــده ای از آنــان را ســرریز 
جمعیــت کالنشــهر تبریــز تشــکیل می دهــد، 
بتواننــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه تبریــز 
دسترســی داشــته باشــند، اما این طرح مهم در 
ســال های گذشــته به طور مکرر به تأخیر افتاد و 

اکنون افتتاح آن در نخستین...

رفتن و ندیدن و فراق همیشــه ســخت اســت به 
خصــوص اگــر خبــر متعلق به مــادر باشــد و آن 
هم مادر شهیدی که دو فرزندش را برای دفاع از 
ناموس، ارزش های نظام و کشورمان تقدیم کرده 
است. »کبری یاهوئیان قالی باف« مادر شهیدان 
»محمدرضا و محمدعلی ارباب  خالص« در سن 
۸۷ سالگی به علت کهولت سن و پس از سال ها 

تحمل دوری از فرزندان... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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مصارف برخی بانک های خصوصی شفاف نیست
 توسط رئیس زندان مشهد 

صورت گرفت

تجلیل از پرستاران 
شاغل در زندان

جلو سوء استفاده 
از اسناد هویتی کاغذی را 

بگیریم

هوشمندسازی 
شناسنامه ها 

شاید وقتی دیگر!

.......صفحه 3 

در  نشست خبری مدیرعامل 
شرکت آبفای مشهد بررسی شد

ازجمع آوری 
چاه های آب 
تا چالش 
تصفیه خانه

بــا  مشــهد  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اشــاره بــه نیــاز ۱۳هزار میلیــاردی این شــرکت برای 
تکمیــل یــا اجرای شــبکه آب و فاضــالب گفت: بر 
اســاس برنامه ریزی های درازمــدت ۳۷درصد منابع 
آب مــورد نیــاز ایــن شــهر متکی به پســاب اســت، 
ایــن در حالــی اســت کــه عقب ماندگــی جــدی در 
ســاخت تصفیه خانه داریم. حســین اسماعیلیان 
در نشســت خبری روز گذشــته خود با خبرنگاران 

اظهار کرد: نیاز آبی مشهد...

بانک های خصوصی حدود 13 هزار میلیارد تومان از منابع خراسان رضوی را در اختیار دارند

.......همین صفحه 

همزمان با والدت حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار، آیین 
پاسداشــت این مدافعین ســالمت، در زندان مرکزی مشــهد 

برگزار شد. علی عبدی، مدیر زندان...

پیگیری های قدس نشان داد در صورت گم شدن شناسنامه های 
از  جلوگیــری  بــرای  مناســبی  زیرســاخت  هیــچ  کاغــذی، 

سوءاستفاده های احتمالی وجود ندارد...

۳۰ درصد آرد یارانه ای خراسان 
رضوی در مشهد توزیع می شود

معــاون توســعه و برنامه ریــزی فرمانــدار مشــهد گفــت: 
۳۰درصــد از آرد یارانــه ای و ۶۰ درصد از آرد نیمه یارانه ای 
خراســان رضــوی میان نانوایی های این شهرســتان توزیع 
می شود.به گزارش ایرنا شکوه میرشاهی افزود: در مجموع 
ماهانه حدود ۲۵ هزار تن آرد در مشهد توزیع می شود که 
۱۵ هــزار تــن آن یارانــه ای و بقیــه نیمه یارانه ای اســت.وی 
شمار نانوایی های شهرستان مشهد را ۲ هزار و ۴۰۵ واحد 
عنوان کرد و گفت: از این تعداد هزار و ۲۷۰ واحد نانوایی 
آرد یارانه ای به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ ریال و بقیه آرد نیمه 
یارانه ای دریافت می کنند که آرد نیمه یارانه ای با احتساب 
هر کیلوگرم گندم به قیمت ۹ هزار ریال قیمت گذاری شده 

و به نانوایی ها تحویل داده می شود.

کاهش 4 میلیمتری بارش های 
پاییزی خراسان رضوی 

مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: حجم بارش های 
زمستانی در سطح این استان در ماه های دی و اسفند امسال 
بــه میــزان طبیعــی و در بهمــن مــاه کمتــر از میــزان طبیعــی 
پیش بینی شده است.به گزارش ایرنا محسن عراقی زاده افزود: 
میانگین حجم بارندگی در خراسان رضوی طی پاییز امسال 
۳۵ میلیمتر بود که چهار میلیمتر کمتر از پارسال و دو میلیمتر 
کمتــر از دوره آمــاری اســت.وی ادامــه داد: پاییــز امســال در 
شهرستان مشهد نیز ۳۸ میلیمتر نزوالت آسمانی بارید که ۹ 
میلیمتر بیشتر از پاییز پارسال و پنج میلیمتر کمتر نسبت به 
دوره آماری است. مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: 
میزان بارش فصل پاییز امسال در بیشتر شهرستان های این 
استان کمتر از پارسال بود اما در مقایسه با دوره آماری بارش 
بیشتری داشته اند. وی افزود: امسال بیشترین افزایش میزان 
بارش پاییز در خراسان رضوی نسبت به پارسال ۴۶ میلیمتر و 
در دوره آماری ۳۳ میلیمتر بود که در ایستگاه ریوش واقع در 
جنوب غربی خراســان رضوی ثبت شــد.عراقی زاده ادامه داد: 
بیشترین حجم کاهش بارندگی امسال در بین شهرستان های 
استان خراسان رضوی نسبت به پاییز پارسال نیز از نیشابور با 

کاهش ۴۰ میلیمتری گزارش شده است. 
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اطالعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت خدماتی شهرک صنعتی گناباد به شماره ثبت 

1265وشناسه ملی14003646570
مجم��ع عمومی عادی ش��رکت خدماتی ش��هرک 
م��ورخ  چهارش��نبه  روز  در  گناب��اد  صنعت��ی 
99/10/24 در س��اعت 10صب��ح در مح��ل دفتر 
شرکت شهرک صنعتی واقع در شهرک صنعتی 
در کیلومت��ر 5ج��اده گناب��اد _ترب��ت حیدریه 

برگزار می شود.
بودج��ه  وتصوی��ب  1_ط��رح  جلس��ه.  دس��تور 

پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1400
2_ط��رح و تصوی��ب آئین نام��ه انتخاب هیئت 

مدیره و بازرسین شرکت
3_سایر موارد که در صالحیت مجمع می باشد.

 هیئت مدیره شرکت خدماتی
ع شهرک صنعتی گناباد  9

91
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19

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت      
 استان خراسان رضوی )سهامی عام( نماد : ) وسرضوی(

 شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

,ع
99
10
12
5

مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه برای س��ال مالی 
منته��ی ب��ه 99/06/31 ش��رکت س��رمایه گذاری 
اس��تان خراس��ان رضوی در س��اعت 10 صبح روز 
س��ه ش��نبه مورخ 99/10/30 به آدرس مشهد-
میدان تلویزیون - ابتدای بلوار ش��هید منتظری 
بع��د از پم��پ بنزی��ن - مرک��ز رفاهی دانش��گاه 
فردوس��ی مش��هد بصورت الکترونیک به آدرس 
تارنما  dima.csdiran.irبرگزار می ش��ود از کلیه 
نمایندگان حقیقی و یا حقوقی سهامدارا ن ثبتی 
و ی��ا وکی��ل و یا قائ��م مقام قانونی صاحب س��هم 
شرکت  دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موارد ذیل حضور بهم رسانند  
 الف -دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی )تراز نامه و 

حساب سود و زیان (  
3- تصمیم گیری برای تقسیم سود عملکرد سال 

مالی منتهی به 99/06/31 

و                        قانون��ی  حس��ابرس  و  ب��ازرس  انتخ��اب   -4
علی البدل و تعیین حق الزحمه آن 

5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی
6- تصویب پاداش و حق حضور غیر موظف هیئت 

مدیره 
7- انتخاب اعضای هیئت مدیره 

8- س��ایر موارد ک��ه اتخاذ تصمی��م در خصوص 
آنه��ا در صالحی��ت مجمع عمومی عادی س��الیانه  

می باش��د .
 ب – نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بمنظ��ور حض��ور الکترونیکی در مجم��ع از تاریخ 
99/10/27 ب��ه تارنم��اdima.csdiran.ir  مراجعه 

فرمایند .
 از کلیه کاندیداهای تایید صالحیت ش��ده دعوت 
بعم��ل می آید ت��ا در تاری��خ 99/10/30 در محل 
برگزاری مجمع فوق الذکر حضور داشته باشند .

 هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری
 استان خراسان رضوی

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان 
رضــوی گفــت: آمــار و اطالعات مربوط بــه مصارف برخی 
بانک هــای خصوصــی در ایــن اســتان شــفاف نیســت و 
اغلب آن ها از دادن آمار به شــورای هماهنگی بانک های 

استان خودداری می کنند.
بــه گــزارش ایرنا، علی رســولیان در نشســت هم اندیشــی 
پرداخــت  فراینــد  افــزود:  اســتان  بانک هــای خصوصــی 
منابــع و نســبت مصــارف به منابــع بانکــی در بانک های 
خصوصــی ماننــد بانک های دولتی اســت اما با هر روش 
که بتوان محاســبه کرد میــزان پرداختی برخی بانک های 
خصوصــی نســبت بــه منابــع آن هــا از بانک هــای دولتی 

استان کمتر است.
بانک هــای خصوصــی خراســان رضــوی  ادامــه داد:  وی 
دســت کم ۱۲۰ تــا ۱۳۰ هــزار میلیارد ریال منابع اســتان را 
در اختیار دارند اما تعدادی از آن ها آمار شفافی از میزان 

پرداخت این منابع ارائه نمی دهند.
معــاون اســتاندار خراســان رضــوی گفــت: برخــی از ایــن 
بانک هــا حتــی در انجــام تکالیــف اســتان در خصــوص 
یــا   ۱۸ تبصــره  محــل  از  مختلــف  تســهیالت  پرداخــت 
تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه و تســهیالت حمایتی دولت در 

بخش هــای دیگــر مشــارکت نکرده اند یا میــزان پرداختی 
آن ها بسیار کم بوده است.

وی افــزود: عــدم همــکاری ۱۴ بانــک خصوصــی خراســان 
رضــوی در ارائــه آمــار و اطالعــات مربــوط بــه مصــارف و 
منابع، موجب شده بود همواره تفاوت فاحشی بین آمار 
ارائه شــده توســط شــورای هماهنگی بانک های اســتان با 
آمار ارائه شــده توســط بانک مرکزی از وضعیت منابع و 

مصارف بانکی استان وجود داشته باشد.
رســولیان ادامــه داد: در پــی تذکــرات متعدد اســتانداری 

بــر  مبنــی  رضــوی  خراســان  خصوصــی  بانک هــای  بــه 
ضــرورت ارائــه آمار و اطالعات خود به شــورای هماهنگی 
بانک هــای اســتان، تعــدادی از بانک هــا در این خصوص 
زمینــه  ایــن  در  بانــک  امــا هنــوز هشــت  کردنــد   اقــدام 

همکاری نداشته اند.
وی گفــت: مشــخص نبــودن عملکــرد شــبکه بانک هــای 
در  ابهــام  ایجــاد  ســبب  رضــوی  خراســان  خصوصــی 
مصــارف نســبت بــه منابــع بانکــی در اســتان می شــود 
بنابرایــن درخواســت مــا از بانک ها این اســت که حداقل 
نســبت مصــارف بــه منابــع آن هــا از میانگیــن کشــوری 
 باالتــر باشــد تــا بتــوان رضایــت نســبی را از ایــن بانک ها 

بدست آورد.
اســاس  بــر  افــزود:  رضــوی  خراســان  اســتاندار  معــاون 
بخشــنامه بانــک مرکــزی بانک هــا باید ۵۰ درصــد منابع 
خــود را در اســتان محــل اســتقرار خــود هزینــه کننــد، از 
آنجــا کــه بانک هــای خصوصــی، بنگاه هــای اقتصــادی به 
شــمار می روند باید در بهبود فضای اقتصادی در کشــور 
مشــارکت داشــته باشــند، اما برخی از این بانک ها حتی 
بــه برخــی مصوبات کارگروه ســتاد تســهیل و رفــع موانع 

تولید استان عمل نکرده اند.

بانک های خصوصی حدود 13 هزار میلیارد تومان از منابع خراسان رضوی را در اختیار دارند

مصارف برخی بانک های خصوصی شفاف نیست

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 



در  نشست خبری مدیرعامل شرکت آبفای مشهد بررسی شد

ازجمع آوری چاه های آب تا چالش تصفیه خانه
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  محمــدزاده: 
فاضــاب مشــهد بــا اشــاره به نیــاز 13هزار 
میلیاردی این شرکت برای تکمیل یا اجرای 
شــبکه آب و فاضــاب گفــت: بــر اســاس 
برنامه ریزی های درازمدت 37درصد منابع 
آب مــورد نیــاز این شــهر متکی به پســاب 
است، این در حالی است که عقب ماندگی 

جدی در ساخت تصفیه خانه داریم.
حســین اســماعیلیان در نشســت خبــری 
روز گذشــته خود با خبرنــگاران اظهار کرد: 
نیاز آبی مشــهد در افق ســال 1420 حدود 
396میلیــون مترمکعب خواهــد بود که بر 
اســاس برنامــه ریزی هــای صــورت گرفتــه 
100میلیــون مترمکعــب آن بایــد از محــل 
تصفیه پساب تأمین شود بر همین اساس 
تکمیــل شــبکه جمــع آوری پســاب زمانــی 
مؤثر خواهد بود که تصفیه خانه های مورد 

نیاز هم ساخته شده باشند.

50درصد کمبود ظرفیت تصفیه خانه»
وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس اگــر هم 
اکنون 100درصد شبکه جمع آوری فاضاب 
وارد چرخه شــود 50درصد کمبود ظرفیت 
تصفیه خانــه داریــم. مــا هــم بــاور داریــم 
فاضاب جاری در حاشــیه شهر آزاردهنده 

و حتی تهدیدی برای منابع آبی است.
ایــن معضــل  افــزود: در راســتای حــل  او 
قدیمی در نهایت سال گذشته با همکاری 
آب منطقه ای به مدل پایدار پســاب شــهر 
مشــهد رســیدیم و این تصمیــم در کمیته 
وزارت نیــرو هــم بــه تصویــب رســید که به 
موجب آن تکلیف هر دســتگاه مشــخص 
شــده اســت و به استناد بررســی های فنی 
صــورت گرفته شــبکه فاضاب مشــهد به 

6هزار میلیارد تومان نیاز دارد. 
بنابرایــن مقــرر شــد چهــار تصفیه خانه در 
مشهد ساخته شود و متولی تأمین اعتبار 
هــر کدام مشــخص شــد کــه تصفیه خانه 
پرکندآبــاد2 از طریــق واگــذاری بــه بخــش 
خصوصی ســاخته می شــود، تصفیه خانه 
خین عــرب2 هــم ســهم دولــت اســت و بــا 
وجــود آنکــه قــرار بــوده از طریــق فاینانــس 
خارجی ســاخته شــود ولی شورای اقتصاد 
بــا آن مخالفــت کرد و پــس از پیگیری های 
انجام شــده دســتور معــاون رئیس جمهور 
)جهانگیری( گرفته شده و دوباره به شورای 
اقتصاد ارســال شده اســت و منتظر تأیید 

نهایی هستیم.
ساخت تصفیه خانه طبرسی و اولنگ3 هم 

بــا مــدل ســرمایه گذاری 
در  خصوصــی  بخــش 
دارد  قــرار  کار  دســتور 
پروژه هــای  همچنیــن 
ســد  از  آب  انتقــال 
هزارمســجد  و  شــورجه 
هم در مرحله شناسایی 

سرمایه گذار است.

تالش برای کاهش »
سهم آب  زیر زمینی 

اســماعیلیان با اشاره به 
کاهــش ســهم چاه هــای آب در تأمیــن آب 
مــورد نیاز مشــهد هــم گفت: در ســال 97 
حــدود 70درصــد آب مورد نیاز مشــترکان 
و  زیرزمینــی  منابــع  محــل  از  مشــهدی 
چاه هــا تأمیــن می شــد و اکنــون ایــن رقــم 
بــه 42درصــد رســیده کــه بــه عنــوان یــک 
تــاش  و  اســت  مطــرح  اساســی  چالــش 
شــده تا ســهم منابع زیرزمینی آب کمتر و 
کمتر شــود و چند طرح در دســتور کار قرار 
گرفتــه کــه جمــع آوری چاه های آب شــرب 
داخل شــهر با 60درصد پیشــرفت تاکنون 
و حفــر و جابه جایــی چاه هــا از جملــه ایــن 

اقدام هاست.
او در بخــش دیگــری با اشــاره بــه افزایش 
بخــش  در  آب  مصــرف  10درصــدی 
مســکونی افــزود: الحاق آب روســتایی به 
شــرکت آب و فاضــاب شــهری و شــیوع 
کرونــا دو چالــش جــدی شــرکت آبفــا در 
ســال جــاری بــود که وجــود 140 روســتای 
بحرانــی در حــوزه مشــکات تأمیــن آب 

مورد نیاز در تابســتان سال 
جاری شرایط خاصی را رقم 
بــا 2هــزار  زد. خوشــبختانه 
و 500 ســرویس تانکــری بــا 
همکاری دستگاه های دیگر 
ایــن موضــوع مدیریت شــد 
روســتا   79 رفــع مشــکل  و 
بــودن  بــه دلیــل بحرانی تــر 
اولویــت  در  شرایطشــان 
کــه  گرفــت  قــرار  نخســت 
 22 حفــر  گرفتــن  قــرار  بــا 
حلقــه چــاه در دســتور کار، 
تاکنــون 19 حلقــه چــاه حفــر شــده و 55 
کیلومتر اصاح و توســعه شبکه روستایی 
داشــتیم بــا این حــال به دلیل وابســتگی 
100درصــدی جمعیت روســتایی به منابع 
زیرزمینــی همچنــان شــاهد افــت ســطح 

منابع آبی زیرزمینی هستیم.

مشکل آب شرب ساکنان روستاهای »
جاده سیمان و شهرک مهرگان 

برطرف خواهد شد
مدیــر عامل شــرکت آبفای مشــهد گفت: 
بــا تکمیــل خط انتقــال آب از مخزن قائم 
بــه رســالت کــه 50 میلیــارد تومــان هزینه 
شــده اســت مشــکل آب شــرب ســاکنان 
روستاهای جاده سیمان و شهرک مهرگان 

برطرف خواهد شد.
او اظهــار کــرد: تــا پایان امســال سیســتم 
اگــو تمــام شــهروندانی کــه هزینــه آن هــا 
گرفتــه شــده وصــل خواهــد شــد و الزمــه 
حل مشــکل ساکنان منطقه باقیمانده در 

محــدوده طبرســی بــه دلیــل دوری و عدم 
امــکان انتقــال پســاب بــه تصفیه خانــه، 

ساخت تصفیه خانه است.
وی دلیــل قطعــی آب در مناطقی از شــهر 
در هفته های اخیر را نیز انجام اصاحات 
شــبکه دانســت و ادامــه داد: بــه ســبب 
اســتفاده کمتــر از آب در ماه هــای ســرد 
ســال عمــده قطعــی آب هــا در ایــن زمــان 
صــورت می گیرد تا شــهروندان با مشــکل 

کمتری روبه رو شوند.
اســماعیلیان گفــت: بــرای نخســتین بــار 
در کشــور تصفیه خانــه التیمور بــا قرارداد 
بلندمدت )20ســاله( بــه بخش خصوصی 
واگــذار شــده کــه در افزایــش بهــره وری و 
مؤثــر  واحدهــا  ایــن  هزینه هــای  کاهــش 

خواهد بود.
او با اشــاره به مشــکات زیست محیطی 
و انتقادهای ســاکنان محــات اطراف دپو 
لجن هــای تصفیه خانه هــا هــم اظهار کرد: 
قرارداد تولید کــود از لجن تصفیه خانه ها 
زودی  بــه  و  اســت  نهایــی  مراحــل  در 
دیگــر شــاهد دپو ایــن لجن هــا در مناطق 

حاشیه ای نخواهیم بود.

شوری آب  شهر جدید بینالود »
ناشی ازشور شدن سفره های 

زیرزمینی است
حســن آقایــی، معــاون بهره بــرداری آبفای 
در  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  نیــز  مشــهد 
گفــت:  بینالــود  آب  شــوری  خصــوص 
شــوری آب شــهر جدیــد بینالود ناشــی از 
آلودگی هــای معدنی ســفره های زیرزمینی 
این محدوده اســت و به دنبال شناســایی 
منابــع آب شــیرین در اطراف این شــهر تا 
کیلومتر هــا دورتــر هســتیم، امــا برای حل 
مشــکل در مقطع کنونی زیرســاخت های 
اولیه نصب آب شــیرین کن و طراحی سه 
نقطــه برداشــت انجــام شــده و بــه دلیــل 
اخال از ســوی فروشــنده آب شــیرین کن 
تأمین این دستگاه اندکی با تأخیر روبه رو 

شده  است.
همچنین به گفته یکی از معاونان شرکت 
آبفــا، در ایــن جلســه مجمــوع مطالبــات 
مانده این شــرکت از مشــترکان مشــهدی 
115میلیــارد تومــان اســت که هفــت و نیم 
میلیارد تومان آن مربوط به اماکن اقامتی 
مشــهد اســت و تنها انشــعاب مشترکانی 
قطــع خواهد شــد کــه مربوط بــه پیش از 

سال 99 باشد.

امضای تفاهم نامه ایجاد هزار هکتار 
شهرک گلخانه ای در خراسان رضوی

مدیرعامــل  و  رضــوی  خراســان  اســتاندار  حضــور  بــا 
شهرک های کشاورزی ایران، تفاهم نامه  ایجاد هزار هکتار 
شهرک گلخانه ای در استان به امضا رسید.محمدصادق 
معتمدیــان در جلســه توســعه شــهرک های کشــاورزی 
اســتان که بــا حضور مدیرعامل شــهرک های کشــاورزی 
ایران در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه 
به شرایط اقلیمی استان از جمله خشکسالی های پیاپی 
و کمبــود ذخایــر آبــی، یکــی از اولویت هــای مــا مدیریت 
منابــع موجــود آبی اســت. در ســند ســازگاری بــا کم آبی 
اســتان، تکلیــف دســتگاه های مختلــف در بخش هــای 

متولی مشخص شده است.
وی بیــان کــرد: یکــی از راهکارهــای مهــم اجــرای ســند 
سازگاری با کم آبی استان، توسعه کشت گلخانه ای است 
کــه بایــد ســرعت بیشــتری به ایــن حــوزه داده شــود. در 
موضوع کشت گلخانه ای مزایای زیادی از جمله بهره وری 
آب و اشــتغال زایی وجود دارد که باید توســط مســئوالن 
متولی پیگیری شــود.معتمدیان گفت: تفاهم نامه ایجاد 
هــزار هکتار شــهرک گلخانه ای در یــک برنامه زمان بندی 

مشخص در استان عملیاتی خواهد شد.

۵۰ درصد پرستاران دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در بخش های کرونا 

فعالیت کردند
مدیر پرســتاری دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد گفت: از 
ابتدای شــیوع کرونا تاکنون 50 درصد پرســتاران شــاغل 
در دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد در بخش های مربوط 
بــه کرونــا فعالیــت کردنــد و مابقی نیــز به دلیــل ابتا به 
بیماری هــای زمینــه ای و... از حضــور در ایــن بخش هــا 

معاف شده اند.
به گزارش ایسنا امیررضا صالح مقدم اظهار کرد: از نیمه 
بهمن ســال گذشــته تا امروز که کشور درگیر بحران کرونا 
شده، حجم بیماران کرونا و نیاز آن ها به خدمات تخصصی 
موقعیت اســتثنایی برای ارائه خدمت فراهم کرده است. 
از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون 50 درصد پرســتاران شاغل 
در دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در بخش های مربوط 
بــه کرونــا فعالیــت کردنــد و مابقــی نیــز بــه دلیــل ابتا به 
بیماری های زمینه ای و... از حضور در این بخش ها معاف 
شــده اند. عضــو قــرارگاه کرونــای دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان خراســان رضــوی 
حــدود هشــت نفر از گروه پرســتاری به دلیــل کرونا فوت 
کردنــد، گفــت: طبق مقــررات پرونده همــکاران متوفی در 
حوزه پرستاری در اختیار سازمان های ذی ربط قرار گرفته 
تــا مراحل رســیدگی بــه این افراد به عنوان شــهید مدافع 
سامت بررسی شود و آیندگان از آنان به نیکی یاد کنند.

بهره برداری از طرح های ایستگاه 
راه آهن نقاب

مدیــر کل راه آهــن خراســان گفــت: در قالــب طرح هــای 
توســعه ای و بهبــود ارائــه خدمات مســافری، 66 میلیارد 
ریــال طــرح در ایســتگاه راه آهــن نقــاب خراســان رضوی 
بهره بــرداری شــد.به گزارش ایرنــا مصطفی نصیری ورگ 
افزود: راه آهن خراسان دارای 25 ایستگاه است که چهار 
ایســتگاه آن یعنــی مشــهد، فریمــان، ســرخس و نقــاب 
ایســتگاه های مهــم یا تشــکیاتی به شــمار می روند.وی 
ادامه داد: به واسطه تردد پرتعداد قطارهای مسافربری از 
ایستگاه نقاب تأسیسات و تجهیزات ویژه ای برای بخش 
مســافری ایــن ایســتگاه نصــب و راه انــدازی شــده که از 
جمله آن ها ساخت و بهسازی سکوها، تأمین روشنایی و 
نصب چهار پله برقی برای ایجاد ارتباط بین سکوهاست.

خریداری هزار و 27۵ کیلو زعفران 
 از کشاورزان نیشابور

 فیروزه و زبرخان

نیشــابور: در مــدت زمانــی خریــد زعفــران مقــدار هــزار 
و 275 کیلوگــرم زعفــران بــا ارزشــی افزون بــر 15 میلیارد 
تومان از کشــاورزان این ســه شهرســتان خریداری شــده 
اســت.مدیر جهــاد کشــاورزی نیشــابور اظهــار کــرد: این 
مقدار زعفران خریداری شده، پوشال مرغوب و یا نگین 
بوده اســت.محمدعلی فرهمنــد راد گفت: زعفران به دو 
نوع پوشال مرغوب کیلویی 11 میلیون و نگین 13 میلیون 

تومان از کشاورزان خریداری شده است.
رئیــس اداره تعــاون روســتایی نیشــابور نیز عنــوان کرد: 
در ســال زراعــی جــاری بــه علــت کاهش قیمــت زعفران 
در بــازار، خریــد حمایتــی بیــش از هــزار و 200 کیلوگــرم 
محصــول زعفــران کشــاورزان در مرکــز خریــد اتحادیــه 
ارزش کل  کــه  انجــام شــد  نیشــابور  روســتایی  تعــاون 
 زعفران خریداری شــده در این شهرســتان مبلغی افزون

 بر 15 میلیارد تومان بوده است.

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی:

کمک 2۵ میلیاردی خیران در 
رزمایش مواسات و همدلی 

بجنورد: مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی از کمک 
10 میلیــارد تومانــی مــردم نوعدوســت و خیــران داخل و 
خارج اســتان در قالب رزمایش ســوم مواسات و همدلی 
خبــر داد. مجیــد الهــی راد با اشــاره به اقدام هــای انجام 
شــده در مرحله سوم رزمایش مواسات و همدلی افزود: 
در قالب این رزمایش 13 هزار بسته نوشت افزار به ارزش 
2میلیارد و 300 میلیون تومان بین دانش آموزان نیازمند 
توزیع شــد.وی توزیع 7 هزار بســته معیشــتی به ارزش 
یــک میلیــارد و 400 میلیــون تومــان را از دیگر اقدام های 
صورت گرفته در مرحله ســوم رزمایش برشمرد و گفت: 
39 هــزار بســته معیشــتی بــه ارزش حــدود 6 میلیــارد 
تومــان نیز اعطایی فروشــگاه رفاه بــود که تمامی آن بین 
خانواده هــای محروم اســتان توزیع شــد.مدیرکل کمیته 
امداد خراســان شــمالی همچنین از توزیع 200 تبلت در 
قالب رزمایش همدلی بین دانش آموزان نیازمند خبر داد 
و خاطرنشان کرد: ارزش این تبلت ها بیش از 600 میلیون 
تومان بوده اســت.وی خاطرنشــان کــرد: تاکنون بیش از 
25 میلیارد تومان در قالب سه مرحله رزمایش مواسات 
و همدلــی بــرای محرومــان اســتان توزیــع شــده اســت.

معامله بیش از ۳ میلیون سهم 
در دو بورس استان های خراسان 

رضوی و شمالی
حسین خدادوست، مدیر بورس اوراق بهادار استان های 
خراسان رضوی و شمالی در خصوص معامات صورت 
گرفته در بورس دو استان در آذر ماه، گفت: در آذر سال 
99، 3 میلیــون و 257 هــزار ســهم بــه ارزش 35 هــزار و 
7۸9میلیارد ریال در بورس دو اســتان خراســان رضوی و 
شــمالی معامله شد.به گزارش ایسنا وی افزود: متوسط 
ارزش خریــد و فــروش روزانه ســهم در این بورس ها یک 
میلیــون و 626 هــزار و 77۸ میلیــون ریــال بــود. تعــداد 
شــرکت های اســتانی فعــال در بــورس نیــز در آذر مــاه 
13 شــرکت و ارزش بــازاری آن  627 هــزار و 163 میلیــارد 
ریال بوده است.مدیر بورس اوراق بهادار خراسان رضوی 
و خراســان شــمالی گفت: شــاخص کل قیمت سهام در 
بورس اوراق بهادار این اســتان ها در آذر ماه یک میلیون 
و 439 هزار و 124 واحد بوده و کارگزاری های استان های 
خراســان شمالی و رضوی در بورس اوراق بهادار طی آذر 

ماه 235 ایستگاه معاماتی داشتند.

در سال 97 حدود 
70درصد آب مورد نیاز 
مشترکان مشهدی از 
محل منابع زیرزمینی 
و چاه ها تأمین می شد 

و اکنون این رقم به 
42درصد رسیده که 
به عنوان یک چالش 
اساسی مطرح است

بــرشبــرش

خراسان شمالیخراسان شمالیخبرخبر

خراسان جنوبی خراسان جنوبی 
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فضای مجازی: 

سرور هادیان: رفتن و ندیدن و فراق همیشه 
سخت است به خصوص اگر خبر متعلق 
به مادر باشد و آن هم مادر شهیدی که دو 
فرزندش را برای دفاع از ناموس، ارزش های 
اســت.  کــرده  تقدیــم  و کشــورمان  نظــام 
چنــدی پیش »کبــری یاهوئیــان قالی باف« 
مــادر شــهیدان »محمدرضــا و محمدعلی 
ارباب  خالص« در سن ۸7 سالگی به علت 
کهولت سن و پس از سال ها تحمل دوری 
از فرزنــدان افتخارآفرینــش، آســمانی شــد 
و به شــهیدانش پیوســت.پیکر این اســوه 
صبر و مقاومت در قطعه صالحین بهشت 
رضا)ع( به خاک ســپرده شــد.»محمدرضا 
و محمدعلــی اربــاب خالــص« بــه ترتیــب 
سال های 42 و 41 متولد شدند و سال های 
62 و 61 در کامیــاران کردســتان روســتای 
گلیان به مقام رفیع شهادت نائل آمدند و 
بهشت رضای مشهد مقدس میزبان پیکر 

این دو شهید واالمقام است.

بسیجی مخلص»
برادر بزرگ شهیدان در گفت وگو با خبرنگار 
ما می گوید: محمدعلی متولد یکم فروردین 
41 بود و در 29 شهریور در روستای گلیان، 
کامیــاران از توابــع کردســتان بــه شــهادت 
چهــارم  دانش آمــوز  بــرادرم  آمــد.  نائــل 
دبیرستان بود و از طریق بسیج برای دفاع 
از کشــورمان پیشــقدم شد و ســه ماه بعد 
به شهادت رسید.رها کردن درس در سال 
سرنوشت ساز و انتخاب آینده کار ساده ای 
خالــص،  اربــاب  محمدحســین  نیســت. 
متولــد 35 و بازنشســته آمــوزش و پرورش 
می افزایــد: بــه خواســته و تــاش خــودش 
بود و عازم نبرد در جبهه شــد. محمدعلی 
بســیار پســر متین و آرام  و کمک حال پدر 
و مــادرم بــود و همــه از او راضــی بودنــد.

 خودش آرزوی شهادت داشت »
و بارها آن را مطرح کرد

وی دربــاره نحــوه شــهادت بــرادرش بیــان 

مــی دارد: در روســتای گلیــان در درگیــری 
شــبانه بــا کومله هــا گلوله به چشــم چپ 
بــرادرم اصابــت کــرد و بــه درجه شــهادت 
نائــل آمــد. 29 شــهریور شــهادتش بــود 
امــا تــا هنگامی کــه به ما خبر شــهادتش 
را اطــاع دادنــد و پیکــرش را آوردند چند 
روزی به طول انجامید و ۸ مهر در آرامگاه 

ابدی اش بهشت رضا آرام گرفت.

دو بار تشییع»
وی توضیــح می دهــد: محرم بــود و برادرم 
را اشــتباه در قوچان تشــییع کــرده بودند 
و هنــگام دفــن پاکارد و مشــخصات او را 
می بینند و متوجه می شــوند که برادرم از 

شهدای مشهد است.
یک ســال بعــد »محمدرضــا« بــرادری که 
بــا شــهید یــک ســال تفــاوت ســنی دارد 
بــه درجــه رفیــع شــهادت نائل می شــود. 
بــرادر شــهید در ایــن بــاره نیــز می گویــد: 
محمدرضــا، متولــد دوم اردیبهشــت 42 
اســت و یــک ســال پــس از تحمــل داغ 
شــهادت بــرادرم محمدعلــی، بــرادر دیگر 

من در 21 مهرماه 62 به شهادت رسید.

شهادت برادر ارتشی »
محمدرضــا  می ســازد:  خاطرنشــان  وی 
ارتشــی بــود و بــرای ســالگرد بــرادرم کــه 
ســال  مراســم  از  پــس  آمــد  مشــهد  بــه 

محمدعلی به مادرم گفت: مراســم ســال 
تمــام شــده و ایــن بــار کــه مــن برگشــتم 
بــرای مــن خواســتگاری برویــد. او 10 مهر 
رفــت و 21 مهــر خبر شــهادت محمدرضا 
اعام شــد، مادرم بســیار روزهای سختی 
می دهــد:  توضیــح  کــرد.وی  تحمــل  را 
محمدرضا در درگیری در منطقه شرهانی 
در خاک عراق با اصابت ترکش به قلبش 

به شهادت رسید.
وی خاطرنشــان  می سازد: مادرم داغدیده 
بــود و بســیار تحمل داشــت و امــا پس از 
شهادت برادرانم دیگر شادی در او جایی 

نداشت و حتی لبخندی بر لب نداشت.

کوچه شهدا»
در  پدریمــان  خانــه  می دهــد:  ادامــه  او 
خیابــان خواجه ربیــع، کوچه خوشــنوا بود 
و در کوچــه مــا، بعــد از برادرانــم شــهید 
ســبحانی شهید شــد. نام کوچه را شهید 
هــم درخواســتی  مــا  نامیدنــد  ســبحانی 
نداشــتیم. یک سال بعد شهرداری کوچه 
فرعی که منزل پدرمان در راســته خیابان 
شهید سبحانی بود، به نام شهیدان ارباب 
خالص نام گذاری کرد و بعدها هم کاً نام 

برادرانم از کوچه فرعی حذف شد.
وی در پایــان تأکیــد می کند: ما هیچ وقت 
از بنیاد شــهید تقاضایی نداشــتیم و طی 
همه این سال ها با وجود حرف های زیادی 

کــه بــرای حمایت از خانواده شــهدا گاهی 
شــنیده می شــود، مادرمــان را تــا آخریــن 
لحظه خودمان با افتخار پرستاری کردیم 
و همان سال های ابتدای شهادت برادرانم 
صحبت های مادی مطرح شــد که پاســخ 
والدینم همیشــه یک جمله بود، پســرانم 
جانشــان را برای حفظ کشــور اهدا کردند 
و هیچ هزینه ای برای شهادت آن ها تقاضا 
نداریم. تبلیغات سوء دل خانواده شهدا را 
به درد می آورد و ما تا ابد داغدار غم فراق 

شهدا هستیم. 
وصیت نامه بســیجی مخلص محمدعلی 
را کــه مطالعــه می کنــم،  اربــاب خالــص 
بخش هایــی بیشــتر از همــه قســمت ها 
توجهم را جلب می کند، جایی که نوشته 
دوســتان،  بــه  مــن  دیگــر  »پیــام  اســت: 
همکاســیان و معلمــان اســت؛ دوســتان 
من، این دوره، دوره حساســی اســت، این 
دوره، دوره مــرگ و شــهادت اســت، ایــن 
دوره، دوره مبارزه با هوای نفســانی است. 
خود را بســازید و به جبهه های حق علیه 
باطــل بشــتابید. پــدرم، آفریــن بــر تــو کــه 
مثــل ابراهیــم اســماعیلت را بــه قربانــگاه 
فرســتادی و گذاشتی ســه فرزندت در راه 
اســام قدم بردارند و خون ناقابل خویش 
را در راه اســام بریزنــد و راه کربــا را برای 
شــما عزیــزان بــاز کنند تا شــما بــه زیارت 
مــادرم،  برویــد.  الحســین)ع(  اباعبــدهللا 
آفریــن بــر تــو که پیــام فاطمه زهــرا)س( را 
لبیــک گفتی و گذاشــتی فرزندانت در راه 
اســام قــدم بردارند و خون خویــش را در 
راه اســام بریزنــد، بــرای من گریــه و زاری 
نکنیــد. هــر چنــد داغ فرزنــد بــرای شــما 
مشــکل اســت ولی باید این را بدانید که 
چــرا فرزنــد بــزرگ می کنیــد. فرزنــد بزرگ 
کــردن بــرای همیــن اســت یکــی در مرگ 
طبیعــی، دیگــری در مــرگ بــا تصــادف، 
بــا بیمــاری و باالخــره  دیگــری در مــرگ 
کســانی هستند که آرزوی شهادت در راه 

اسام و نبرد با دشمن اسام را دارند«.

به بهانه آسمانی شدن مادر شهیدان محمدعلی و محمدرضا ارباب خالص 

هیچ وقت از بنیاد شهید تقاضایی نداشتیم

عشقستانعشقستان
 اتصال مدارس سربیشه 
به شبکه ملی اطالعات

بیرجند: مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات خراســان 
جنوبــی گفــت: 100درصــد مــدارس شــهری و همچنین 
مــدارس روســتاهای متصــل بــه شــبکه ملــی اطاعات 
شهرســتان سربیشــه بــا تأمیــن تجهیــزات، ترافیــک و 
پهنــای بانــد از محل اعتبــارات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات به شبکه دانا متصل شدند.مصطفی بهی در 
جلسه بررسی وضعیت ارتباطی شهرستان سربیشه در 
محل فرمانداری این شهرســتان اظهار کرد: 59 مدرســه 
در مناطــق شــهری و 27 مدرســه در مناطــق روســتایی 
ایــن شهرســتان بــه طور کامل زیر پوشــش شــبکه ملی 
اطاعات قرار گرفته اند.وی به وضعیت پروژه های ارتباطی 
شهرستان سربیشه اشاره کرد و گفت: با هدف بهره مندی 
روســتاییان از ظرفیت های شــبکه ملی اطاعات اجرای 
10 ســایت ارتباطی در دســت اقدام است که در مجموع 
174 روســتای دیگر این شهرســتان با جمعیت 24 هزار 
و 4۸3 نفر از مزایای اینترنت پرســرعت در ســال جاری 
بهره مند می شــوند.وی به ارتقای اینترنت همراه اول در 
11روســتای این شهرســتان اشاره کرد و گفت: تاکنون در 
چهــار روســتا اینترنــت همــراه اول راه انــدازی و در هفت 
روستای دیگر در حال تأمین تجهیزات فنی هستیم که 
امیدواریم این مهم نیز در سال جاری محقق شود.بهی 
افــزود: با اجرای کامل ایــن ارتقا، یک هزار و 439 خانوار 
از مزایای شبکه ملی اطاعات و اینترنت پرسرعت همراه 

اول برخوردار می شوند.
وی بــا بیــان اینکــه ســاخت ســایت جدید تلفــن همراه 
ایــن  روســتاهای  در  پوشــش  گســترش  منظــور  بــه 
شهرســتان در حــال اجراســت، اظهــار کــرد: در مجموع 
شهرســتان  روســتاهای  در  همــراه  تلفــن  ســایت   16
سربیشــه اجرا می شــود که تاکنــون 9 ســایت راه اندازی 
 و هفــت ســایت دیگــر در ســال جــاری بــه بهره بــرداری 
می رسند.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات خراسان 
جنوبی بیان کرد: با ساخت سایت های جدید یک هزار 
و 719 خانوار با 5 هزار و ۸55 نفر جمعیت، زیر پوشــش 

تلفن همراه در روستاهای آن شهرستان قرار می گیرند.



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار مشهد خبر داد

بازرسی از 100 نانوایی در روز

شــکوه میرشــاهی گفــت: ۳۰درصــد از آرد یارانــه ای و 
میــان  خراســان رضوی  نیمه یارانــه ای  آرد  از  ۶۰درصــد 

نانوایی های این شهرستان توزیع می شود.
وی تصریــح کــرد: در مجموع ماهانــه حدود ۲۵هزار تن 
آرد در مشهد توزیع می شود که ۱۵هزار تن آن یارانه ای 

و بقیه نیمه یارانه ای است.
میرشاهی شمار نانوایی های شهرستان مشهد را ۲هزار 
و ۴۰۵ واحــد عنــوان کــرد و بــه ایرنا گفــت: از این تعداد 
یک هــزار و ۲۷۰ واحــد نانوایــی آرد یارانــه ای بــه قیمــت 
۶هــزار و ۶۵۰ ریــال و بقیــه آرد نیمه یارانــه ای دریافــت 
می کنند که آرد نیمه یارانه ای با احتســاب هر کیلوگرم 
گنــدم بــه قیمــت ۹ هــزار ریــال قیمت گذاری شــده و به 

نانوایی ها تحویل داده می شود.
معــاون توســعه و برنامه ریــزی فرمانــدار مشــهد گفــت: 
طرح برکت به منظور بازرسی و نظارت بر زنجیره عرضه 
گنــدم، آرد و نــان در شهرســتان مشــهد از ۲۵ آذر مــاه 
آغاز شــده و بر این اســاس تاکنون ۶۰۰ واحد خبازی در 

مشهد پایش شده است.
میرشــاهی افــزود: در قالــب ایــن طــرح ۱۰ تیم بازرســی 
متشــکل از کارکنان اداره صنعت، معدن، تجارت، اتاق 
اصنــاف و حافظــان نظــام ســامت روزانــه ۱۰۰ نانوایــی 
را بازرســی و ارزیابــی می کننــد و هفته آینده نخســتین 

گزارش از نتایج این طرح اعام خواهد شد.

آمار یکماهه نشان می دهد

 جابه جایی یک میلیون مسافر 
در پایانه های مسافربری مشهد

مدیرعامــل ســازمان پایانه هــای مســافربری شــهرداری 
پایانه هــای  طریــق  از   ۹۹ مــاه  آذر  در  گفــت:  مشــهد 

مسافربری مشهد، یک میلیون مسافر جابه جا شدند.
جال قربانی گفت: از ابتدای آذر تا ۳۰ آذر ماه امســال 
یک میلیون و ۱۳۰هزار و ۴۸ مســافر از طریق پایانه های 
مسافربری به مشهد وارد و یا از مشهد خارج شده اند.

وی افزود: آذر ســال گذشــته نیز یک میلیون و ۴۹۲هزار 
و ۱۶۸ مســافر از طریــق پایانه های مســافری شــهرداری 

جابه جا شده بودند.
وی بــا بیــان اینکــه مقایســه ایــن دو آمــار نشــان دهنده 
کاهــش حــدود ۳۲درصــدی مســافر در آذر ماه امســال 
نســبت بــه مشــابه ســال گذشــته اســت، ادامــه داد: 
بــه  مربــوط  مســافر  بیشــترین حجــم  آمــار  براســاس 

سفر های داخل استان بوده است.
قربانــی بــه باشــگاه خبرنگاران گفــت: برای پیشــگیری 
از شــیوع ویروس کرونا، دســتورالعمل های بهداشــتی و 
ضدعفونی اماکن و اتوبوس ها به شدت اجرا و مسافران 

پیش از ورود به شهر تب سنجی و کنترل می شوند.
وی تصریح کرد: همچنین از ســوار شــدن مسافر بدون 
همراه داشتن کارت ملی و ثبت در سامانه ویژه کنترل 
ســابقه ابتا بــه کرونــا در تمامی پایانه های مســافربری 

جلوگیری می شود.

قدردانی فرمانده مرزبانی 
خراسان رضوی از پاکبان مشهدی 

فرمانــده مرزبانــی اســتان خراســان رضوی در راســتای 
قدردانــی از زحمــات پاکبانان شــهر به نیابت از آن ها در 

منزل شخصی پاکبان مشهدی حضور یافت.
در این دیدار ســردار شجاع ضمن قدردانی از زحمات 
پاکبانــان گفــت: تــاش مــا و همــکاران فراهــم کــردن 
امنیتــی اســت کــه بــه موجــب آن فرزنــدان ایــن مرز و 
بــوم بتواننــد در آرامــش زندگــی کنند و به پیشــرفت و 

تعالی برسند.
فرمانــده مرزبانــی اســتان بــا بیــان اینکــه زیبایی هــای 
شــهر مشــهد را مدیــون تاش هــای شــبانه روزی شــما 
هســتیم، گفــت: شــما پاکبانــان نگهبانــان زیبایی های 

شهر هستید. 
ســردار شــجاع همچنین خطاب به فرزندان این پاکبان 
گفت: الگوی شما  زندگی حضرت زینب)س( و مادرش 
حضــرت فاطمه)س( باشــد و همواره کمــک حال پدر و 
مادر خود باشید. گفتنی است؛ فرمانده مرزبانی استان 
در پایان این دیدار هدایایی را به رسم یادبود به پاکبان 

و فرزندان وی اهدا کرد.

با همت نیروهای بسیجی صورت گرفت

جمع آوری 140 معتاد متجاهر

رحمانی: در پی یک سلسله عملیات ۱۴۰ معتاد متجاهر از 
حاشیه شهر جمع آوری و ۱۰ پاتوق معتادان نیز پلمب شد.
فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت بســیج حضرت مسلم)ع( 
گفت: پس از بازدید میدانی جانشــین دادسرای انقاب 
مشهد از مناطق حاشیه شهر، دستور جمع آوری معتادان 

متجاهر صادر شد.
ســرهنگ پاسدارشــریف تصریح کرد: تیم های عملیاتی 
براساس دستور مقام قضایی و با همراهی پلیس مبارزه 
بــا مــواد مخدر اســتان در مناطــق آلوده مورد شناســایی 
قرار گرفته  حاضر شده و در چندین عملیات ۱۴۰ نفر از 

معتادان متجاهر را جمع آوری کردند.
فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت بســیج حضرت مسلم)ع( 
ادامه داد: این سلسله اقدامات در مناطقی نظیر باهنر، 
مهرآبــاد، پورســینا، ارونــد، امیرآبــاد و مهدی آبــاد صــورت 
گرفت که قاضی طباطبایی، جانشــین دادسرای انقاب، 
در ایــن اقــدام به صورت میدانی حضور داشــتند که این 
همراهــی جــای قدردانــی دارد. وی ادامــه داد: از ســوی 
دیگــر و همزمان ۱۰ منزل مســکونی که پاتوق معتادان و 

موادفروشان صنعتی شده بود هم پلمب شد.

حادثه رانندگی در حوالی سبزوار

 برخورد کامیون 
و خاور یک کشته داشت

حادثه رانندگی در محور قوچان - ســبزوار یک کشــته و 
سه مصدوم بر جای گذاشت.

رئیــس جمعیــت هال احمــر قوچــان گفت: ایــن حادثه 
صبــح روز گذشــته بــر اثــر برخــورد رخ بــه رخ دو خــودرو 
سنگین کامیون و خاور در ۳۰کیلومتری پس از روستای 
دوغایی رخ داد. مسعود برازنده گفت: دو سرنشین خاور 
در خــودرو محبــوس شــده بودنــد کــه توســط تجهیــزات 
هیدرولیک و تاش نجاتگران پایگاه رهاسازی انجام شد.
متأســفانه یکــی از سرنشــین های خــاور به علت شــدت 
جراحــات در دم جــان باخت و مصــدوم دیگر این خودرو 
پس از رهاسازی به همراه دو سرنشین مصدوم کامیون 
به بیمارســتان انتقال داده شدند. وی افزود: کارشناسان 

پلیس در حال بررسی علت دقیق حادثه هستند.

کشف بیش از یک هزار و ۸00 
قطعه مرغ بدون مجوز  

فرمانده  انتظامی درمیان از کشف یک هزار و ۸۰۰ قطعه مرغ 
قاچاق و توقیف یک کامیون در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حســن دشتســتانی گفــت: مأمــوران انتظامی 
شهرســتان درمیان، هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
محورهــای مواصاتــی بــه یک کامیــون در حــال حرکت 
مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان درمیان بیان کرد: مأموران در 
بازرسی از این کامیون محموله مرغ قاچاق و بدون مجوز 
حمل را کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه کارشناســان ارزش ریالی کاالی کشــف 
شده را ۲۵۰میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: متهم 
دســتگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شد.

پلیس این شهر خبر داد

دستگیری یک طالدزد در فریمان 
بــا تــاش نیروهــای پلیس، ســارق حرفه ای وســایل خانه 

دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامــی فریمــان گفــت: در پــی وقــوع یک فقره 
ســرقت طــا از خانه یکــی از شــهروندان، مأمــوران دایره 
تجسس کانتری شهر سفیدسنگ با بررسی شیوه های 
وقوع سرقت، به یک متهم سابقه دار مظنون شده و پس 
از اطمینان از انجام سرقت توسط وی، با هماهنگی مقام 
قضایــی ایــن فرد را در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش 
دســتگیر کردند. ســرهنگ خرســند با اشــاره به کشــف 
طا های ســرقتی به ارزش ۶۰۰میلیون ریال، افزود: متهم 
در تحقیقات به عمل آمده به پنج فقره سرقت از منازل 
مردم به صورت شبانه در سطح شهر و روستا های اطراف 
فریمــان نیز اعتــراف کرد. وی تصریح کــرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.

بختــی: پیگیری هــای قدس نشــان داد در 
صورت گم شدن شناسنامه های کاغذی، 
هیچ زیرســاخت مناســبی برای جلوگیری 
وجــود  احتمالــی  سوءاســتفاده های  از 

ندارد.
در  کــه  اســت  افتــاده  اتفــاق  بســیار 
مــدارک  ســرقت،  یــا  ســهل انگاری  اثــر 
شناســایی مان را از دســت داده ایــم و در 
بــه گرفتــن مــدرک  ایــن شــرایط مجبــور 
المثنــی بــرای خــود خواهیم بــود؛ چرا که 
اوراق هویــت  یــا  اوراق شناســایی  وجــود 
بــرای انجــام امــور روزانــه و  بســیاری از 
کارهــای اداری دیگر، ضروری خواهد بود 
و در دست نداشتن این اوراق، مشکات 
عدیــده ای را می توانــد بــرای صاحــب آن 

ایجاد نماید.
طبق قوانین کشــور، همه ما پس از تولد، 
یــک مدرک شناســایی به نام شناســنامه 
دریافت می کنیم. شاید داشتن این اوراق 
برای یک ایرانی در زندگی روزمره یک امر 
عادی باشد، اما تصورش غیرممکن است 
اگــر بدانیــد در کشــوری کــه سال هاســت 
زندگــی می کنیــد و بــرای خودتــان هویــت 
مشــخص و نــام و نــام خانوادگــی داریــد، 
شــهر  یــک  اهــل  را  خودتــان  همچنیــن 
و  همســایه  دوســتان،  بیــن  و  می دانیــد 
همکاســی ها با این نام و فامیل شناخته 
و  بــوده  غیرواقعــی  همــه اش  شــده اید؛ 
در گردنــه پــر و پیــچ خــم زندگــی  متوجه 
می شــوید کــه تمــام ایــن ســال ها کــه از 
عمرتــان گذشــته اســت، بــا یــک هویــت 
غیرواقعــی زندگی کرده اید؛ اصــاً باورتان 
نمی شــود که با شناســنامه یک فرد فوت 
شــده ایرانی برایتان هویــت جعلی فراهم 
کرده انــد. آنجاســت کــه دچــار مشــکات 
شــخصیتی می شــوید؛ چرا که در شــهر و 
دیــاری زندگی می کنید که معلوم نیســت 
به آنجا تعلق داشــته باشید و مدرکی هم 
نیســت کــه ثابت کند هویت واقعی شــما 
چیســت، چــه کاره اید، چند ســال دارید، 
محــل تولدتان کجاســت و... این موضوع 
اگــر ادامه پیدا کند، زندگی پس از ازدواج 
یا حتی حین ازدواج را هم تحت تأثیر قرار 

می دهد.
از ایــن رو نظــر به اهمیــت این اوراق و نیز 
ضرورت و التزام افراد به حفظ و نگهداری 
از آن هــا، قانون نیــز مجازات هایی را برای 
سوءاســتفاده کنندگان از مــدارک هویتــی 

گرفتــه  نظــر  در  دیگــران 
است.  
 مادر و پدرغیرایرانی »

با شناسنامه ایرانی
سیدحسین نیری، مدیرکل 
ثبت احوال خراسان رضوی، 
مشــکات  خصــوص  در 
بــه وجــود آمده پــس از پی 
بــردن افــراد بــه هویت های 
غیرواقعــی گفــت: اگــر یک 
از  پــس  ایــران  در  تبعــه 
گذشت چند دهه از عمرش  
شناســنامه اش  بفهمــد 

جعلی بوده و پدرش از مســیری غیرقانونی  
باشــد  کــرده  او شناســنامه غصــب  بــرای 
دیگــری  بــه  متعلــق  شناســنامه  ایــن  و 
اســت، یــا اینکــه آن شناســنامه را خریــده 
اســتفاده  آن  از  خانــواده اش  و  خــود  تــا 
و  قانــون  خــاف  اقدامــی  مســلماً   کننــد، 

شرع است.
مالــک  دارد  امــکان  نخســت،  حالــت  در 
شناســنامه  ناپدید شــده باشــد یا کسی از 
آن اســتفاده نمی کند و توســط افــرادی این 
شناسنامه به خانواده اتباع خارجی فروخته 
شود یا ... تا به هر نحوی از آن سوءاستفاده 
شــود. در ایــن زمــان ما به محــض اطاع از 
ماجــرا که در مســیرهای تعریف شــده این 
موضوع هــا  فاش می شــود، برخــورد قانونی 
را صــورت می دهیــم و ســعی خواهیــم کرد 
هویــت صاحبــان اصلی را شناســایی کنیم 

و موضــوع را مــورد رصــد و 
پیگیری قرار دهیم.

وی افــزود: در ایــن راســتا 
پرونده ای تشکیل و توسط 
نماینــده حقوقــی اداره کل 
بــه  اســتان  احــوال  ثبــت 
دادگاه ارسال و فرد خاطی 
هــم بــه دســتگاه قضایــی 
معرفی می شود. پس از آن 
شناسنامه تعلیق می شود 
تــا مدارک شناســایی تمام 
افــراد خانــواده )در حیــات 
یا غیرحیات( مورد بررسی 

قرار گیرند.

برخورد با عامالن فروش شناسنامه »
خراســان رضوی  احــوال  ثبــت  مدیــرکل 
ادامــه داد: اگر فردی شناســنامه خودش 
را بفروشد و با علم به این موضوع مجدد 
درخواست صدور شناسنامه المثنی کند، 
پــس از شناســایی متخلــف، طبــق قانــون 

برخورد شدیدی با وی خواهد شد.
درخواســت  افــزود:  نیــری  سیدحســین 
افراد برای صدور شناســنامه المثنی پس 
از گذشــت یــک مــاه در دســتور کار قــرار 
می گیــرد، دلیــل آن هم این اســت که اگر 
شناســنامه فــرد مذکور توســط خودش یا 
دیگــران پیــدا شــد، به ما منعکس شــود. 
در برخــی مــوارد هــم افــراد در ایــن مدت 
مراجعــه کــرده و انصــراف از درخواســت 

آن  غیــر  در  و  می کننــد  اعــام  را  خــود 
صورت، شناسنامه جدید صادر می شود. 
دارای  شناســنامه ها  تمامــی  افــزود:  وی 
ســریال خــاص هســتند کــه فقــط بــرای 

همان سند صادر شده است.
نیری تصریح کرد: گرفتن شناسنامه المثنی 
نــدارد، ولــی مــدارک  محدودیــت خاصــی 
المثنی اول و دوم در اداره های شهرستان ها 
بررســی می شــود. در گرفتــن ایــن مــدارک 
المثنی اداره کل باید مجوز بدهد و پیش از 
آن موضــوع در اداره کل ثبت احوال اســتان 
بــرای  بایــد  بررســی می شــود و همچنیــن 
کارشناسان ما دقیق مشخص شود که علت 
ایــن درخواســت صــدور چــه چیزی اســت.

فکری برای ماجرا بکنید»
نکتــه ای کــه در ایــن پیگیری هــا حاصــل 
شــد ایــن اســت کــه هنــوز چــاره ای بــرای 
اگــر  ایــن مســئله اندیشــیده نشــده کــه 
جعــل  بــا  را  دیگــری  شناســنامه  فــردی 
مــورد  سوءاســتفاده قــرار داده و آن را بــه 
برخــی مراکــز ارائــه دهد، به واســطه نبود 
زیرساخت استعام آناین از ثبت اسناد، 
از  نیســت.  قابــل شناســایی  راحتــی  بــه 
همین رو انتظار می رود مســئوالن مربوط 
چــاره ای بــرای ایــن امــر در نظــر بگیرنــد و 
بــه ســمت هوشمندســازی شناســنامه ها 
حرکــت کننــد که در صورت گم شــدن و یا 
سرقت شدن به راحتی با توجه به امکان 
اســتفاده تراشه های الکترونیکی روی آن، 

جلو سوء استفاده از اسناد هویتی کاغذی را بگیریم

هوشمندسازی شناسنامه ها شاید وقتی دیگر!
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حضــرت  والدت  بــا  همزمــان  رحمانــی: 
آییــن  پرســتار،  روز  و  زینب کبــری)س( 
پاسداشــت ایــن مدافعیــن ســامت، در 

زندان مرکزی مشهد برگزار شد.
علــی عبــدی، مدیــر زنــدان مشــهد، در 
بــا  مناســبت  همیــن  بــه  کــه  همایشــی 
برگــزار  مرکــز  ایــن  کادردرمــان  حضــور 
شــد، طــی ســخنانی ضمــن تبریــک این 
و  کرامــات  بیــان  بــه  فرخنــده،  میــاد 
حماســه آفرینی آن بانــوی بزرگ پرداخته 
و نقــش بی بدلیل او را در تاریخ پرشــکوه 
تأثیرگــذار  بســیار  و  درخشــان  اســام، 

توصیف کرد.
مدیــر زنــدان مشــهد همچنیــن با اشــاره 

بــه وقایــع ماه های اخیر و شــیوع بیماری 
کوویــد ۱۹، کادر درمــان به ویژه پرســتاران 
را ســنگربانان پرتــاش عرصــه ســامت 

خوانــده و بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
بــا  افــزود:  ســامت،  مدافــع  شــهدای 
عنایــات خداونــد متعــال و تکیه بــر ایثار 

ســامت  مدافعــان  ازخودگذشــتگی  و 
بحــران  بحمــدهللا  مجموعــه،  ایــن  در 
و  گذاشــته ایم  ســر  پشــت  را  بزرگــی 
امــروز بر خــود می بالیم که بــا همت این 
عزیــزان و ســایر همــکاران، ایــن بیمــاری 
در ایــن مرکــز کامــاً تحــت کنتــرل بــوده 
و  بــا تــداوم ایــن تاش هــا امیدواریــم در 
آینده ای نه چندان دور شــاهد ریشــه کن 
دنیــا  تمامــی  در  بیمــاری  ایــن  شــدن 
پایــان  در  اســت؛  ذکــر  شــایان  باشــیم. 
ایــن مراســم از زحمــات شــبانه روزی ۲۳ 
پرســتار شــاغل در زندان مرکزی مشــهد 
 بــا اهدای لوح ســپاس و هدیــه، قدردانی 

به عمل آمد.

توسط رئیس زندان مشهد صورت گرفت

تجلیل از پرستاران شاغل در زندان

قدرشناسیقدرشناسی

عقیــل رحمانــی: رئیس پلیس مشــهد از 
دســتگیری دو متهم به ســرقتی خبر داد 
کــه از ســوی پلیــس چهــار اســتان تحت 

تعقیب بودند.
سرهنگ صارمی ســاداتی در تشریح این 
اقــدام پلیســی گفــت: مأموران تجســس 
کانتری آستانه پرســت چند روز پیش به 
ترددهای مشــکوک دو مرد میانســال به 
داخــل یــک ســوئیت آپارتمان مشــکوک 

شدند.
از همیــن رو دســتور بررســی ماجــرا بــه 
صورت نامحســوس داده شــد و مأموران 
رفت وآمدهــای این افراد را که مشــخص 
بــود اهــل و ســاکن مشــهد نیســتند بــه 

دقت تحت کنترل گرفتند.
ســرهنگ صارمی ســاداتی تصریــح کــرد: 
ایــن ماجــرا ادامه داشــت و ورود و خروج 
ایــن افــراد همراه بــا لوازمی که ســعی در 

مخفی کردن آن ها از دید مردم داشتند، 
پررنگ تــر  پلیــس  بــرای  را  فرضیــه  ایــن 
می کــرد کــه ایــن دو فرد به احتمــال زیاد 

در شهر دست به سرقت می زنند. 
در ادامــه ماجرا با مقام قضایی هماهنگ 
شــد و پــس از آن و در زمانــی کــه هــر دو 

نفر در ســوئیت اجاره ای حضور داشتند، 
شــدند.  آنجــا  وارد  کانتــری  مأمــوران 
همزمــان بــا ورود مأموران مشــاهده شــد 
تعــداد زیــادی کیــف، مــدارک هویتــی و 
دیگــر لوازمی که نشــان مــی داد از داخل 
ایــن  بــه  و  خودروهــای ســواری ســرقت 

مکان منتقل شده، کشف شد.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بیــان کــرد: از 
همین رو متهمان دستگیر و تمامی لوازم 
مکشــوفه هم به مقر پلیس منتقل شد. 
پس از آن هویت افراد مذکور با توجه به 
اینکه احتمال داشــت نام و مشــخصات 
اصلــی خود را کتمان کنند، با شــیوه های 
نویــن پلیســی مــورد بررســی قــرار گرفت 
و معلــوم شــد آن هــا از ســوی مأمــوران 
پلیــس چهــار اســتان دیگــر ماننــد یــزد، 
آذربایجان غربــی، البــرز و زنجــان تحــت 

تعقیب هستند. 
در  افــراد  ایــن  شــد  نمایــان  همچنیــن 
اقدام هــای صــورت گرفته یک همدســت 
دیگــر هــم دارنــد که ایــن فرد هــم تحت 
تعقیــب پلیــس قــرار گرفــت. تحقیقــات 
پلیسی برای کشف دیگر جرایم احتمالی 

متهمان ادامه دارد.

رئیس پلیس مشهد خبر داد

سوئیت سیاه، محل دپو اموال سرقتی

رپونده روزرپونده روز

اگر فردی شناسنامه 
خودش را بفروشد و 

با علم به این موضوع 
مجدد درخواست 
صدور شناسنامه 

المثنی کند، پس از 
شناسایی متخلف، 
طبق قانون برخورد 

 شدیدی با وی 
خواهد شد

بــرشبــرش



خبرخبر خبرخبر
طرح »امام  محله« در 5 هزار 

مسجد کشور اجرا می شود

یــزد: حجت االســام ســیدناصر میرمحمدیــان، معاون 
فرهنگــی و تبلیــغ ســازمان تبلیغــات اســامی کشــور 
گفــت: بــرای نخســتین بار بــرای افزایــش فعالیت های 
مذهبی و فرهنگی طرح »امام محله« با همکاری مردم 
و نظــارت ایــن ســازمان در حــدود 5هــزار باب مســجد 

اجرا می شود.

 اجرای طرح ضربتی ایجاد 
39 هزار شغل در کرمانشاه 

کرمانشــاه: حســن عزیــزی مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی کرمانشــاه گفــت: هرچند جزو اســتان هایی 
هستیم که نرخ بیکاری باالیی داریم، اما در نظر داریم 
با اجرای طرح ضربتی اشتغال بیش از 39 هزار شغل 

در استان ایجاد کنیم.

ارائه خدمات رایگان به زوج های 
نابارور قزوینی

قزویــن: دکتــر پیمــان نامــدار، رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان قزوین 
گفــت: بــا راه انــدازی مرکز نابــاروری بیمارســتان والیت 
در ســال جــاری امکان ارائه خدمــات دولتی رایگان به 

زوج های نابارور استان فراهم شده است.

منازل روستایی در تالش رایگان 
بیمه می شوند 

آســتارا: کاظــم رزمــی، بخشــدار حویــق تالــش گفــت: 
ایــران،  بیمــه  شــرکت  و  اســتانداری  توافــق  مطابــق 
شــامل  حویــق  بخــش  مســکونی  منــازل   ۲5درصــد 
هــزار و ۶۴۴ خانــوار، زیــر پوشــش بیمــه حــوادث قــرار 

گرفت و هزینه آن از منابع دولتی پرداخت شد.

 فعال شدن اداره ها 
به سامانه ماسک اجباری است

اصفهان: حجت هللا غامی، ســخنگوی ســتاد استانی 
مقابله با کرونا در اصفهان گفت: فعال شــدن ســامانه 
ماسک در اداره ها اجباری است که تاکنون تعدادی از 

نهادها به این سامانه متصل شدند.

 مراودات تجاری از مرز مهران 
در جریان است

ایــام: روح هللا غامــی، مدیــرکل گمــرک اســتان ایــام 
گفــت: مــرز تجاری مهــران بدون هیچ مشــکل خاصی 
همچنــان در حــال انجــام مــراودات تجــاری و بازرگانی 
 بــا کشــور عــراق اســت و هیــچ مشــکلی در ایــن زمینه 

وجود ندارد.

ضرورت الگوی توسعه  مشخص 
برای هر شهرستان

کرمانشــاه: محمد اســکندری، رئیس دبیرخانه شورای 
عالی اشــتغال کشــور بــا تأکیــد براینکه ایجاد توســعه 
در کرمانشــاه نیازمند تغییر روش هاســت، گفت: برای 
هرکدام از شهرســتان های اســتان کرمانشــاه براســاس 
توســعه   الگــوی  یــک  بایــد  دارنــد،  کــه  مزیت هایــی 

مشخص و تعریف شود.
 

 بازداشت چهار نفر از 
کارکنان اداره ثبت رودهن

تهــران: زیــدهللا خدایاری، رئیس حــوزه قضایی بخش 
رودهــن از دســتگیری و بازداشــت رئیــس ســابق اداره 
ثبــت و ســه تن دیگــر از کارکنــان اداری ایــن مجموعه 
در دو مــاه اخیــر خبــر داد و گفــت: ایــن افراد بــه اتهام 
دریافــت رشــوه دســتگیر و پرونــده قضایــی بــرای آنان 

تشکیل شد.

 قطار باری پاکستان 
در زاهدان از ریل خارج شد

سیســتان و بلوچستان: عباســعلی ارجمندی، مدیرکل 
دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان  و بلوچستان 
گفت: قطار باری کشــور پاکســتان در محدوده زاهدان 
از ریــل خــارج شــد و خوشــبختانه هیچ گونــه خســارت 

جانی نداشته است.

 قارچ های سیاه
و  روزگارسیاه جنگل های هیرکانی

طاهره عودی: برداشت بی رویه و غیراصولی قارچ های 
سیاه به نام »ترافل« که مدت هاست روزگار جنگل های 
گلســتان را ســیاه کرده اســت حاال با محدودیت هایی 
کــه بــرای برداشــت و خریدوفــروش آن اعمــال  شــده 
اســت روزنــه ای از امیــد در دل دوســتداران محیــط 
 زیســت ایجــاد کــرده که شــاید از تخریــب جنگل های 

هیرکانی کاسته شود.
روزانــه تعــداد زیــادی از روســتاییان بــا کج بیل هایــی 
کــه یک ســوی آن چنــگک تعبیــه  شــده اســت روانــه 
جنگل های هیرکانی می شــوند تا خاک جنگل را برای 

قارچ های سیاه شخم بزنند.
ایــن افــراد آن قــدر حاشــیه ریشــه درختــان را مــورد 
کندوکاو قرار می دهند تا با پیدا کردن قارچ های ترافل 
کــه بــه قــارچ دنبان هــم شــهرت دارند بــرای دریافت 
بــه ازای یــک کیلو مبلغ 150 تــا ۲00 هزار تومان، آن ها 
اینکــه  از  غافــل  برســانند  قاچاقچیــان  دســت  بــه  را 
ریشــه درختــان هیرکانی بــا قدمت 5 میلیون ســال را 

می خشکانند.
ایــن قــارچ کــه در مجاورت ریشــه درختان بلوط رشــد 
می کنــد و به طورمعمــول در انــدازه یــک گردو و شــاید 
بزرگ تــر اســت رنگ قهــوه ای متمایل به ســیاهی دارد 
کــه خریــداران آن در آن ســوی مرزهــا حاضرنــد بابــت 
آن کیلویــی ۲ تــا 3 هزار یــورو یعنی معادل 90 میلیون 

تومان پول پرداخت کنند!
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن قــارچ از افــراد محلی به 
بیش از 150 هزار تومان خریداری  نشــده و بیشــترین 
ســود در ایــن میــان بــه جیــب دالالن رفتــه و البتــه 
منابــع طبیعــی کشــور نصیبــش  را  بیشــترین ضــرر 
می شود که عده ای ریشه این درختان را با  بی رحمی 

می خشکانند.
محــدوده زیســتگاهی ترافــل در حوزه شــرق گلســتان 
از  مناطقــی  در  هرچنــد  اســت  گالیکــش  به ویــژه 
دشــت های  و  گــرگان  کتــول،  علی آبــاد  مینودشــت، 

»مراوه تپه« و »گلیداغ« هم رشد می کند.

ممنوعیت صادرات عالج کار نیست»
اگرچــه تــا پیش ازایــن اقدام های جســت و گریخته ای 
بــرای مقابلــه بــا ســودجویان و قاچاقچیــان ایــن قــارچ 
انجــام  شــده، امــا به گفتــه بســیاری از کارشناســان تا 
زمانــی کــه راه های صادرات و یا مســیرهای غیرقانونی 
برای خروج  این محصول در کشــور مســدود نشــود، 
نمی توان به جلوگیری از برداشــت توسط افراد محلی 

دلگرم بود.
حقوقــی  معــاون  جنیــدی،  لعیــا  حــال  همیــن  در 
رئیس جمهــوری در نامه ای به وزارت جهاد کشــاورزی 
و ســازمان حفاظت محیط  زیســت اباغ کرده اســت: 
اقــدام بــه برداشــت قــارچ ترافل که در ریشــه درختان 
جنگل هــای هیرکانی می رویند موجب خشــک شــدن 
و نابودی درختان آن ناحیه می شــود، بنابراین تصرف 
در انفــال و امــوال عمومــی و تخریــب غیرقابل  جبران 

محیط  زیست است و باید با آن برخورد شود.
وی همچنیــن خواســته تــا در قانــون گمــرک یــا قانون 
حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل ها قــارچ ترافل کاالی 

ممنوع الصدور اعام شود.
در حالــی معاون رئیس جمهوری خواســتار ممنوعیت 
صادرات این قارچ شــده که گزارش های رسیده حاکی 
از قاچاق این محصول از طریق مســیر های غیرقانونی 
است و قارچ های برداشت شده ابتدا به شهر خوی در 
آذربایجــان غربی، ســپس  از طریق روســتاهای مرزی 

به طور قاچاق به ترکیه حمل می شوند.

وقوع تصادف زنجیره ای در نخستین روز افتتاح مسئله ساز شد

چالش ایمنی در بزرگراه تبریز- سهند 
آذربایجــان شــرقی: کلنگ ســاخت بزرگراه 
تبریــز - ســهند در ســال 13۸9 بــه زمیــن 
زده شــد تا ساکنان شــهر جدید سهند که 
بخــش عمده ای از آنان را ســرریز جمعیت 
کانشــهر تبریز تشــکیل می دهد، بتوانند 
تبریــز  بــه  ممکــن  زمــان  کوتاه تریــن  در 
دسترسی داشته باشند، اما این طرح مهم 
در سال های گذشته به طور مکرر به تأخیر 
افتــاد و اکنــون افتتاح آن در نخســتین روز 
کــه بــا وقوع یک تصادف زنجیــره ای همراه 
شــد موجب به چالش کشــیدن این پروژه 

شده است.
بــه گزارش قــدس آناین متأســفانه آن قدر 
در خصــوص افتتــاح ایــن بزرگــراه در یــک 
دهه گذشــته بــه مردم وعده داده شــد که 
تأخیــر در ســاخت آن حتــی صــدای خــود 
پورمحمــدی  و  درآورد  هــم  را  اســتاندار 
ســال گذشــته اعام کرد: »اگر احداث این 
مسیر به همین شکل پیش برود به مردم 
می گویــم کــه چــه افــرادی در مســیر ایــن 

بزرگراه سنگ اندازی می کنند!«

خط  ونشان دستگاه قضایی »
گرچــه در آخریــن وعــده دولتی هــا مقــرر 
بــود ایــن بزرگــراه در شــهریور امســال بــه 
بهره بــرداری برســد، امــا این وعــده تا پایان 
پاییــز بــه طــول انجامیــد و البته ایــن پروژه 
پیش از افتتاح نیز با اتمام حجت رئیس کل 

دادگستری آذربایجان شرقی همراه شد.
درســت یک ماه پیش و در یکم آذرماه 99 
درحالی کــه مســئوالن در تــدارک برگــزاری 
مراسم افتتاح بودند رئیس کل دادگستری 
آذربایجان شــرقی با اشاره به حفظ حقوق 
عامــه و پیشــگیری از وقوع جرم اعام کرد 
تنها به شــرط رعایت شاخص های ساخت 
آزادراه و مسائل ایمنی اجازه افتتاح آزادراه 

تبریز- سهند را خواهد داد.
اینکــه  بابیــان  خلیل اللهــی  موســی 
خوشبختانه پس از سال ها آزادراه تبریز - 
سهند به بهره برداری خواهد رسید، افزود: 

البتــه ســاخت یــک آزادراه مبنی بر رعایت 
شــاخص هایی بــوده کــه باید رعایت شــود 
و متأســفانه تاکنــون اصول مدنظــر در این 

پروژه رعایت نشده است.
وی خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس مکاتبات 
انجام شده با استانداری آذربایجان شرقی، 
درصورتی  که مسائل ایمنی و شاخص های 
مدنظــر در احــداث آزادراه رعایــت نشــود، 
داده  آن  از  بهره بــرداری  و  افتتــاح  اجــازه 

نخواهد شد.
وی ادامه داد: متأســفانه از ســاخت برخی 
ازجملــه  اســتان،  در  راه ســازی  پروژه هــای 
طــول 1۷  در  کــه  اتوبــان شــهید کســایی 
اتوبــان، خروجی هــای متعــددی  کیلومتــر 
ایجاد و ســبب افزایش تصادفات و تصرف 
اراضی ملی شــده، خاطره خوبی در اذهان 

عمومی نمانده است.

خوابی که تعبیر شد»
درحالی کــه گفته هــای رئیــس دادگســتری 
آذربایجان شرقی پیش از افتتاح این بزرگراه 
حاکی از این موضوع بود که مسائل ایمنی 
به طــور کامل در افتتــاح این بزرگراه رعایت 

نشده است بااین حال آزادراه تبریز-سهند 
بــا  حالــی  در  دی مــاه  دوم  سه شــنبه  روز 
حضــور وزیــر راه و شهرســازی افتتاح شــد 
کــه در همان روز، اولین تصادف زنجیره ای 
چند خودرو شائبه ها و سؤال های را درباره 

تکمیل نبودن این پروژه مطرح کرد.
آزادراه تبریز- ســهند سه شنبه دوم دی ماه 
در آیینی با حضور محمد اسامی، وزیر راه و 
شهرسازی و جمعی از مقام های ارشد استانی 
پس از  یک دهه انتظار افتتاح شــد، اما در 
همان نخســتین روز با تصادفــی زنجیره ای 
خاطــره شــیرین ایــن افتتــاح را تلــخ کــرد.
پیش ازایــن  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
سیدعباس مصطفوی، مدیرعامل شرکت 
عمران ســهند نیز در پاسخ به ابراز نگرانی 
رئیس کل دادگستری استان درباره نواقص 
مســیر تبریــز- ســهند گفتــه بــود: تــا زمان 
بهره بــرداری رســمی از پــروژه آزادراه تمــام 
موانــع و نواقــص ایــن پــروژه رفــع می شــود 
و جایــی بــرای دغدغــه و نگرانی نیســت و 

آماده استفاده شهروندان خواهد بود.
وی حتــی پیش ازایــن مدعــی شــده بود که 
ایــن مســیر از ایمن تریــن راه هــای شــمال 

غرب ایران است و استانداردهای فنی الزم 
در آن رعایت شده است.

دستگاه قضایی ورود کند»
تصادف زنجیره ای چند خودرو در نخستین 
روز افتتــاح این آزادراه که گفته می شــود به 
علــت لغزندگــی و یخ زدگــی آســفالت بــوده 
است حاال در نخستین گام بسیاری از مردم 
را بر آن داشته تا برای جلوگیری از حوادث 
احتمالی و همچنین ریشه یابی این حادثه از 
دستگاه قضایی بخواهند تا به این موضوع 

ورود دوباره پیدا کند.
قدردانــی  ضمــن  شــهروندان  از  بســیاری 
کــه  متصدیانــی  و  مســئوالن  تمامــی  از 
بــرای بــه ثمــر رســیدن این مســیر زحمت  
قــدردان  مــا  می کننــد:  بیــان  کشــیده اند، 
زحمــات متصدیان این پروژه هســتیم، اما 
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درحالی کــه ســتاد مدیریــت بیمــاری کرونا 
محدودیت هــای کرونایــی بــرای ســفرهای 
بین شــهری را الزامــی می داند و مســئوالن 
بهداشــتی تأکیــد دارند این ســفرها عامل 
انتشــار ویــروس اســت، اما در زیر پوســت 
ایــن تصمیمــات برخــی دفاتــر خدماتی با 
تبلیغ های زیرکانه مانند تورهای اروپایی با 
هدف تزریق واکســن و یا ســفر به کیش با 
اقساط بلندمدت هموطنان را برای سفر در 

این وضعیت تشویق می کنند.
به گزارش خبرنگار قدس آناین، سفرهای 
بین شهری با خودروهای شخصی در حالی 
هنــوز بــا محدودیــت و ممنوعیــت همــراه 
است که رفتن به سفر با ناوگان حمل ونقل 
عمومــی مانند اتوبوس و یا قطار و هواپیما 

هیچ محدودیت و یا ممنوعیتی ندارد.
گفتنــی اســت این موضــوع موجب شــده 
بــا  دفاتــر خدمــات ســفر  از  بســیاری  تــا 
استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی برای 
برپایــی تورهــای گروهــی به برخــی مناطق 

گردش پذیر ازجمله کیش اقدام کنند.
تبلیــغ برای ســفر بــه جزیره کیــش آن هم 
به صورت قسطی که در آگهی نماهای برخی 
از معابر اصلی شهرها و یا فضای مجازی و 

نیز بسیاری از رسانه ها نقش بسته در زمره 
همین تاش هاست که بسیاری از مردم و 
کارشناســان ایــن اقــدام را خــاف حرکــت 
ســتاد مقابلــه بــا کرونــا عنــوان می کننــد.
نزدیــک شــدن بــه ایــام نــوروز و از طرفــی 
کاهــش فوتی هــا در کشــور و کاهش ترس 
حــاال  هموطنــان  از  بســیاری  واهمــه  و 
بســیاری از کارشناســان را نگــران کرده که 
در ایــام تعطیــات پیش رو ســیل ســفرها 

بار دیگر موجب طغیان این بیماری شــود.

تکلیف روشن است»
نگرانی ناشــی از تبلیغــات و فعالیت دفاتر 
خدمــات گردشــگری حــاال موجــب شــده 
تــا ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونا به 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت 
صنایع دستی مأموریت دهد تا با همکاری 
ســایر ترجمان هــا و ســازمان های ذی ربــط، 

مدیریــت اطاع رســانی و نظارت مناســب 
سفرها را به خصوص در ایام فاطمیه، عید 
نوروز و سایر مناسبت ها و تعطیات پیش 
رو به عهده گیرد و از تبلیغات و مشوق های 
تورهــای  و  بلیــت  نظیــر  ســفر  افزایــش 

تخفیف دار و امثال آن جلوگیری کند.
براســاس تصمیــم ایــن ســتاد، وزارت راه و 
شهرســازی نیز وظیفه دارد تــا نظارت الزم  
را بــر ظرفیــت مســافرگیری اتوبوس هــای 
وزارت  پروتکل هــای  مطابــق  بین شــهری 
بهداشــت داشــته باشــد و تصمیمات الزم 
را برای ایجاد تهویه مناســب در اتوبوس ها 
اتخــاذ کنــد و همچنیــن مقــرر شــد وزارت 
راه و شهرســازی عــاوه بر کنترل ســامت 
مسافران از نظر ابتا به بیماری کووید 19، 
هنگام صدور بلیت و سوار شدن مسافران 
سامت آنان به صورت الکترونیکی کنترل 

شود. 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت 
صنایع دســتی هــم وظیفــه دارد اقدام های 
الزم درخصوص اتصال به سامانه ماسک 
وزارت بهداشت برای ممانعت از ورود افراد 
مبتــا بــه بیمــاری کوویــد 19 را بــه مناطــق 

اقامتی و گردشگری انجام دهد. 

»سفر«از تحدید تا تهدید  
گزارشگزارش

7989جدول
zadehalireza@gmail.com
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1. خیزه- محمد عارف عباسی که آرامگاهش 
 در جوار حرم امام رضا»ع« واقع شــده اســت 
2. پارســنگ تــرازو- عصب نســایی بزرگ- 
غمگین 3. صدا ندارد- وســایل- پنهان شدن 
بــرای صید 4. ســیب ترکــی- جهت- ملک 
مشــترک بین چند نفر 5. ســرمای شدید – 
 برادر شیرازی - گاهی درآن مار هم می پرورند 
6. محنت- محل توقف کردن- کمانگیر باستانی- 
 نــام ترکــی 7. رایزنی کردن- ســرود- چادر 
8. بازدارنده- خشــنودی- برگشته از دین خدا 
9. بعید- آبجی- آن چه غیر ذات خداوندیست 
10. صــوت ندا- بیان کردن- نامگذاری شــده 
 – خاطره 11. شــیوع- مــرآت - زادگاه رازی 
12. واحدی در مساحت- نیمی از»حاجت«- 
بسیار دوستدار 13. رختشوی- سیم یدک کش- 
آدرس 14. زیرک- نوعی چراغ خوراک پزی که 
با سوخت نفت فشــرده کار می کرد- بازسازی 
از داریوش مهرجویی  به یادماندنی  15. فیلمی 
که براساس داستانی به همین نام از هوشنگ 
مــرادی کرمانی ســاخت- صوت افســوس

 1. محلــه و بــرزن- اصحــاب پــول- حــار 
2. انباز قایل شــدن برای خداونــد- از قاریان 
 برجســته مصــری قرآن کریــم- آدمکــش 
3. کمیته بین المللی ضد دوپینگ- سرشت و 
مایــه- بی خبر به جایی رفتن 4. آیین و مرام- 
زادگاه رازی- بــدکار 5. کامل کردن- معیوب- 
ســتون بدن 6. قلب قرآن- طنیــن صدا- از 
تعلیم یافتگان مکتب سیدجمال الدین اسدآبادی 
و از رهبــران نهضــت مشــروطه- پایتخت 
 ســوئیس 7. نفاق- درخوربودن- محکم کردن 
8. واحد مکالمه تلفنــی- گردهم آوردن- نام ها 
 9. پایتخت کانادا- رنگین کمان- سرزنش کردن 
10. کاش- واحــدی کوچک درطــول- آوای 
گربه – پسوندشباهت 11. دربست کارخانه ای- 
محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح موردنیاز 
 یــا به کاررفته بــرای اجرای یک پــروژه – بقا 
12. روحانی مسیحی- ضمیرجمع- نام پسرانه 
عربی 13. قسمت پایینی لباس- چهارپایه ای 
 که روی آن می نشــینند- شــفابخش بیمار 
14. پهناور- از درجه داران ارتشی- ظاهرساختمان 

15. صندلی موتور- هدیه الهی- مرد برفی کوه های هیمالیا   عمودی  افقی
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