
به گفت�ه مديركل      يزد
بيمه سالمت يزد 
در شش ماه نخست امسال، بالغ بر ۲۰ ميليارد 
تومان هزينه  درمان كروناي به بيمه ش�دگان 
ش�د.  پرداخ�ت  اس�تان  س�المت 
محمد دريجانللي مديركل بيمه سللامت يزد با 
اشاره به اينكه بيمه سامت، بخش قابل توجهي از 
هزينه درمان بيمه شدگان خود در دوران كرونا را 
پرداخت كرد، گفت: در شش ماه اول امسال، ۲۰ 
ميليارد تومان براي بيماران بيمه شللده سامت 
كه به دليل ابتا به كرونا در بيمارسللتان بستري 
شدند، پرداخت شللد.  وي با اشاره به اينكه ۵۵۸ 
بيمار كرونايي بستري در بيمارستان ها نيز فاقد 
هرگونه بيمه بودند، افزود: اين بيماران به سرعت 
بيمه شللدند و براي آنها ۳ ميليارد تومان هزينه 
شد.  مديركل بيمه سامت يزد ادامه داد: با توجه 
به شللرايط بيماري حاكم بر جامعه، از افراد فاقد 

بيمه دعوت مي شود تا براي قرار گرفتن زير چتر 
بيمه سللامت با هزينه هاي حداقلي به سرعت 
اقدام كنند.  دريجاني در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به فراگير شدن نسخه الكترونيك در 

اسللتان يزد گفت: بيماران در مطب پزشكان كد 
رهگيري پنج رقمي خللود را دريافت كنند زيرا 
اگر اين كد دريافت نشود در مراحل دريافت دارو 
از داروخانه، سونوگرافي، آزمايشگاه دچار مشكل 

خواهند شد.  وي همچنين با اشاره به اينكه سوابق 
با الكترونيك شللدن نسخه ها، سللوابق دارويي 
افراد نيز قابل رؤيت است، افزود: اين موضوع هم 
سابقه درمان دارويي بيمار براي پزشك را روشن 
مي كند و هم از توزيع خارج از شبكه دارو به ويژه 
داروهاي خاص جلوگيري مي كند.  مديركل بيمه 
سامت استان يزد ادامه داد: البته هنوز آماري از 
جلوگيري از توزيع خارج از شبكه داروهاي خاص 
در استان يزد به دسللت نيامده اما به طور قطع، 
نسخه الكترونيك و رهگيري توزيع دارو، مي تواند 
بسيار اثرگذار باشد.  دريجاني در بخش ديگري 
از سللخنان خود خطاب به بيمه شدگان سامت 
اسللتان گفت: با توجه به اينكه قوانين به سمتي 
مي روند كه براي دريافت هر خدماتي نياز به كارت 
واكسن است، هرچه سريع تر براي واكسيناسيون 
اقدام كنند تا بتوانند خدمات را بدون بروز مشكل 

از بيمه سامت دريافت كنند.

۲۰ میلیارد تومان هزينه درمان كرونايي ها به بیمه شدگان سالمت يزد پرداخت شد
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي فريبا كیاني

آمادگي دامپزشكي آذربايجان شرقي براي مقابله با آنفلوانزاي پرندگان
كل  ي�ر مد     آذربايجان شرقي
مپزشكي  دا
آذربايجان شرقي از آمادگي گروه هاي واكنش 
سريع دامپزشكي استان براي مقابله با بيماري 
آنفلوآنزاي ف�وق  ح�اد پرندگان خب�رداد. 
اميرحسين بهداد مديركل دامپزشكي آذربايجان 
شرقي در هفتمين جلسلله  كميته  فني اداره كل 
دامپزشكي آذربايجان شرقي، گفت: با توجه به شروع 
فصل مهاجرت پرندگان آزاد پرواز و احتمال انتقال 
بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان به پرندگان بومي، طيور روستايي و مرغداري هاي صنعتي، كليه  گروه هاي 
واكنش سريع اداره كل دامپزشكي استان و شهرستان ها به حالت آماده باش كامل درآمده اند.  وي افزود: از رئيس 
اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم اداره كل دامپزشكي آذربايجان شرقي 
مي خواهيم تا با همكاري كارشناسان اداره كل محيط زيست استان به رصد و پايش تاالب ها و سدهاي سطح استان 
اقدام كنند تا در صورت مشاهده  اين بيماري در پرندگان آبزي مهاجر در اسرع وقت نمونه برداري و اقدامات بعدي 
در خصوص پيشگيري از شيوع اين بيماري انجام شود.  مديركل دامپزشكي آذربايجان شرقي ادامه داد: آنفلوانزاي 

فوق حاد طيور عاوه بر طيور، ساير حيوانات از جمله خوك، اسب و همچنين انسان را درگير مي نمايد.

اختصاص ۷۰۰ ميليارد تومان براي توسعه كشاورزي در اردبيل 
رئيس سازمان     اردبيل
جهادكشاورزي 
اردبيل گفت: با اختصاص ۷۰۰ ميليارد تومان 
به توسعه سدهاي استان، توليدات كشاورزي 
۷۰۰ ه�زار ت�ن افزاي�ش خواه�د ياف�ت. 
خليل نيكشللاد رئيس سللازمان جهادكشاورزي 
اردبيل در خصوص سفر رياست جمهوري به استان 
و مصوبات بخش كشاورزي گفت: رئيس جمهور در 
خصوص نيازمندي هاي زير ساخت ها نگاه چالشي 
به آب، صنايع تبديلي و فرآورده ها داشتند دستور دادند در اين موارد گشايش هاي جدي صورت گيرد.  وي افزود: 
يكي از هشت طرح سفر رياست جمهوري تأمين آب سدهاست. پاياب سد خدا آفرين، عمارت و احمد بيگلو 
كه بالغ بر ۹۴ درصد پيشرفت فيزيكي دارند و با تأمين ۷۰۰ ميليارد تومان كل اراضي ۴۲ هزار و ۵۰۰ هكتار 
زير كشت خواهد رفت و بيش از ۷۰۰ هزار تن به توليدات محصوالت استان اضافه خواهد شد.  رئيس سازمان 
جهادكشاورزي اردبيل به جلوگيري از خام فروشي و باال بردن ارزش افزوده محصوالت توليدي استان اشاره كرد و 
ادامه داد: دوازده بانك به عنوان كارگزار اعتباري كه در سطح كشور مطرح هستند مبلغ ۹ هزار ميليارد تومان براي 
بخش هاي مختلف كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و گردشگري به صورت شناور تأمين اعتبار خواهند كرد. 

كاهش ۶۵ درصدي مرگ ومير ناشي از هپاتيت تا سال ۱۴۱۰
مدي�ر مرك���ز      خراسان رضوي
ت  تحقيق����ا
عفونت هاي منتقله از خون سازمان جهاددانشگاهي 
خراسان رضوي گفت: تا سال 141۰ مرگ ومير ناشي 

از هپاتيت 65 درصد كاهش مي يابد. 
دكتر محمدرضا هدايتي مقدم، مدير مركز تحقيقات 
عفونت هاي منتقله از خون سازمان جهاددانشگاهي 
خراسان رضوي گفت: هپاتيت بيماري  است كه براي 
سال هاي متمادي از طرف سازمان هاي بين المللي 

مرتبط مورد غفلت واقع شده بود.  وي افزود: اهداف مهم استراتژي جهاني سامت در خصوص هپاتيت هاي ويروسي 
شامل كاهش ۹۰ درصدي در بروز موارد جديد هپاتيت B و C و كاهش ۶۵ درصدي در ميزان مرگ ومير ناشي از 
اين بيماري ها تا پايان سال ۱۴۱۰ است.  مدير مركز تحقيقات عفونت هاي منتقله از خون سازمان جهاددانشگاهي 
خراسان رضوي ادامه داد: سازمان هاي مردم نهاد ديگر مثل انجمن بيماران كبدي اروپا يا خيريه ملي هپاتيت هاي 
ويروسي در اياالت متحده، توانسته اند با تأثيرگذاري بر مراجع سياست گذاري و قانون گذاري، اقدامات مهمي را در 

خصوص كنترل اين بيماري ها در كشورهاي مختلف اروپا و امريكا به تصويب قانوني برسانند.

 2 تصفيه خانه فاضالب خوزستان 
به زودي وارد مدار مي شود

 ايجاد قرارگاه هاي محله اسالمي 
در مناطق حاشيه نشين استان مركزي

مديرعامل شركت     خوزستان
آب و فاض�الب 
خوزستان از افتتاح دو تصفيه خانه فاضالب شرق 
اهواز و ش�ادگان در آينده اي نزدي�ك خبرداد. 
محمدرضا كرمي نللژاد مديرعامل شللركت آب و 
فاضاب خوزستان در نشسللت شوراي حفاظت 
كيفللي كارون با اشللاره بلله اجراي خللط ۱۶۰۰ 
تصفيه خانه شللرق اهواز، گفت: بللا پيگيري هاي 
انجام شده، موانع موجود رفع و ۸۳ درصد كار انجام 
شده و به طور كلي اين پروژه ۷۷ درصد پيشرفت 
داشللته اسللت.  وي افزود: در حال حاضر آمادگي 
ارسللال روزانه ۲۶ هزار مترمكعب پسللاب به اين 
تصفيه خانه را داريم كه با اتصال اين خط، ظرفيت 
به حدود ۶۳ هزار مترمكعب مي رسللد. با تكميل 
كلكتور اين تصفيه خانه نيز اين ظرفيت به ۱۱۲ هزار 
مترمكعب در روز مي رسد.  مديرعامل شركت آب و 
فاضاب خوزستان ادامه داد: تصفيه خانه شرق اهواز 
آماده تست و بهره برداري است بنابراين مشكلي 
بابت وارد شللدن به مدار ندارد. اين تصفيه خانه با 
اتمام خط موقت، تا پايان آبان ماه وارد مدار مي شود 
و با اجراي كامل اين پروژه، ورود فاضاب به كارون 
از ۱۹ نقطه بسته خواهد شد.  كرمي نژاد با اشاره به 
وضعيت اجراي تصفيه خانه هاي ديگر شللهرهاي 

اسللتان خوزسللتان، گفت: از خردادماه سال ۹۴، 
قرارداد سه جانبه اي با ۴۶ ميليون يورو و از طريق 
فاينانس براي اجللراي تصفيه خانه هاي فاضاب 
آبادان، خرمشهر، شللادگان، بندر امام)ره( و بندر 
ماهشهر منعقد شد. براسللاس برنامه زمان بندي، 
اين پروژه بايد سللال ۹۷ به پايان مي رسلليد.  وي 
افزود: حال حاضر پيشرفت فيزيكي تصفيه خانه 
آبادان ۷۰ درصد، خرمشهر ۶۹ درصد، شادگان ۹۵ 
درصد، بندر امام)ره( ۵۷ درصد و بندر ماهشهر ۶۰ 
درصد است و مجموع پيشرفت فيزيكي اين پروژه ها 
۶۷/۲۸درصد است.  كرمي نژاد گفت: تصفيه خانه 
فاضاب شللادگان آماده بهره برداري است و تنها 
اتصال برق آن باقيمانده است كه در صورت آمادگي 
كامل، در يكي دو روز آينده در سللفر آقاي اژه اي 
افتتاح مي شللود.  وي تصريح كللرد: پيمانكار اين 
پروژه ها از نظر مالي مشللكلي نداشللته و قول داد 
تصفيه خانه آبادان تا پايان سال ۱۴۰۰، خرمشهر تا 
نيمه اول سال ۱۴۰۱، ماهشهر تا دي ماه سال آينده 
و بندر امام)ره( تا پايان سال ۱۴۰۱ به بهره برداري 
برسند.  مديرعامل شركت آب و فاضاب خوزستان 
در خصوص وضعيت شبكه فاضاب اهواز هم گفت: 
اكنون در ۱۰۸ نقطه اهواز در حال كار هسللتيم تا 

امسال مشكات كمتر باشد. 

فرمانده س�پاه     مركزي
روح اهلل استان 
مركزي گف�ت: قرارگاه هاي محله اس�المي 
باه�دف رف�ع مش�كالت م�ردم مناط�ق 
حاشيه نشين در استان مركزي ايجاد مي شود. 
سردار محسن كريمي فرمانده سپاه روح اهلل استان 
مركزي با اعام خبللر ايجللاد قرارگاه هاي محله 
اسامي در مناطق حلشيه نشين اين استان گفت: 
يكي از مهم تريللن رويكردهاي سللپاه در اجراي 
برنامه ها و پروژه ها خودكفايي و توانمندسازي مردم 
و جامعه است.  وي افزود: كلينيك صنعت با حضور 
اساتيد دانشگاه و فعاالن صنعتي استان تشكيل 
شده و پايش ۷۶۰ واحد صنعتي براي رفع موانع 
توليد و جلوگيري از تعطيل شدن ۱۱۰ كارخانه با 
تسهيل در رفع موانع مهم ترين اقدام آن بوده است.  
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي يادآور شد: در 
راستاي ايجاد اشتغال ۷۰۰ صندوق قرض الحسنه 
در اسللتان مركزي تشكيل شللد كه ايجاد بيش 
از ۲۱۰۰ فرصت شللغلي در قالللب صندوق ها از 
دستاورد مهم اين اقدام است.  سردار كريمي ادامه 
داد: ۲۵ هزار نيروي جهادگر بسلليجي در سطح 
استان مركزي سازماندهي شده كه تاكنون بيش از 
۱۶۰۰ پروژه عمراني محروميت زدايي در پنج سال 

اخير در مناطق محروم اسللتان انجام شده است.  
وي گفت: در پنج سال اخير بيش از ۴۷۰ ميليارد 
تومان خدمات مستقيم محروميت زدايي در استان 
مركزي انجام شده اسللت.  فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مركزي افزود: همچنين در راستاي تسهيل 
ازدواج جوانان اقدامات گسترده در تهيه و توزيع 
جهيزيه بين زوج هاي جوان نيازمند انجام شده كه 
در طي دو سال اخير بيش از ۱۵۰۰ سري جهيزيه 
توزيع شده و در ايام بيماري كرونا با توزيع سبدهاي 
معيشتي و ارائه خدمات درماني و بهداشتي به مردم 
سعي شده در راستاي حل مشكات معيشتي آنها 
گام برداريم.  وي ادامه داد: در راستاي حمايت از 
واحدهاي كوچك و متوسط زودبازده در صنايع 
تبديلي بيش از ۸ هزار فرصت شغلي از اين طريق 
ايجاد شده اسللت.  فرمانده سللپاه روح اهلل استان 
مركزي گفت: در راستاي توانمند سازي اقشار مردم 
دوره هاي مهارتي و آموزشي برگزار شده كه بيش 
از ۳۰ هزار نفر از مللردم از آموزش هاي تخصصي 
بهره مند شده اند.  كريمي افزود: در راستاي حراست 
و صيانت از منابع آبللي زيرزميني اليه روبي ده ها 
كيلومتر از قنوات، اجراي بيش از يك صد كيلومتر 
كانال انتقال آب و سللاخت ده ها هزار متر مكعب 

استخر ذخيره آب انجام گرفته است. 

   لرستان: مديركل دامپزشكي لرستان گفت: با توجه به اين كه چيزي 
نزديك به ۷۰۰ هزار رأس دام عشللايري اسللتان در مناطق قشاقي  در 
خوزستان و اطراف شهرستان پلدختر مستقر مي شوند، هر ساله از سوي 
همكاران در دامپزشكي استان تمامي عمليات ها و اقدامات واكسيناسيون 
 شامل پيشگيري از شيوع تب برفكي، طاعون نشخواركنندگان كوچك، آبله 
و تب مالت با همكاري بخش خصوصي و دولتي در اين مناطق به  صورت 
رايگان انجام مي شود.  مصطفي زبردست افزود: بعد از مستقر شدن دام هاي 

عشايري در مناطق، واكسيناسيون از اواخر آبان ماه شروع مي شود. 
  يزد: رئيس پايگاه هاي ميراث جهاني يزد با بيان اينكه قطع شدن آب 
قنات زارچ ناشي از ايجاد منفذي در كف قنات بوده است، گفت: به احتمال 
زياد حركت هاي احتمالي زمين و فرونشست عامل ايجاد اين منفذ در كف 
قنات بوده كه با اليروبي و اقدامات الزم منطقه آسيب ديده، دوباره جريان 
آب وصل شد.  ابراهيم كاظم نژند افزود: حركت احتمالي زمين براي قنوات 

مي تواند اتفاق بيفتد و آنها را تهديد مي كند. 
  خراسان جنوبي: رئيس جنگل داري و جنگل كاري اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي گفت: امسال ۲۳۶ هزار اصله نهال 
از گونه هاي مختلف جنگلي در سه نهالستان اين استان توليد شده است.  
عباسعلي محمودي، افزود: اين تعداد نهال شللامل گونه هاي بادامك، 
سنجد، اقاقيا، زيتون تلخ، ارغوان، زبان گنجشك، سرو و ساير درختان 
است كه در نهالستان هاي استان براي غرس در پروژه هاي توسعه جنگل 
و فضاي سبز توليد شده است؛ همچنين ۲۵۴ هزار اصله نهال از گونه هاي 

گفته شده آماده توزيع در فصل درختكاري است.

 كهگيلويه و بويراحمد 
رسمًا درگير موج ششم كرونا شد

شيوع همزمان 3 عارضه در اهواز
يكبار ديگر ش�يوع وي�روس كرونا س�يرصعودي گرفته و ب�ا افزايش 
ش�هرهاي قرمز در اس�تان هاي مختلف بايد منتظر افزايش مبتاليان 
به كرونا باش�يم. در اين ميان رئيس دانش�گاه علوم پزش�كي ياسوج 
با بيان اينك�ه كهگيلوي�ه وبويراحمد نخس�تين اس�تاني اس�ت كه 
رسماً و با ش�دت زيادي درگير پيك شش�م ش�ده از پاييز و زمستان 
پرمخاطره اي براي اين منطقه خبرداد. در خوزس�تان و شهر اهواز نيز 
به خاطر بي توجهي ها نس�بت به اجراي پروتكل هاي بهداش�تي آمار 
مراجعه كنندگان به بيمارس�تان ام�ام)ره( افزايش يافته. اما مش�كل 
اهوازي ها اين است كه همزماني س�ه عارضه حساسيت هاي فصلي و 
تنگي نفس ناش�ي از اولين بارش هاي پاييزي، پي�ك آنفلوآنزا و پيك 
كرونا و مش�ابهت عالئم آنها با يكديگر اوضاع را دش�وار كرده اس�ت. 

    
از چند هفته قبل بحث موج ششللم و شلليوع دوباره و گسترده كرونا 
مطرح شد. موجي كه كسي آن را جدي نگرفت. اما طي روزهاي اخير و 
با افزايش تعداد شهرهاي قرمز معلوم شد، اين موضوع، جدي است. با 
گسترش واكسيناسيون، چنين استنباط مي شد، بايد منتظر نزول كرونا 
در كشور باشيم، اما امروز استان ها يكي يكي درگير ويروسي مي شوند 

كه دو سال است قرباني مي گيرد. 
   افزايش مبتاليان در كهگيلويه و بويراحمد 

با افزايش مبتايان به كرونللا در كهگيلويه و بويراحمد، رسللماً اعام 
شده، اين اسللتان به عنوان نخستين اسللتان درگير پيك ششم كرونا 
شده و شرايط سختي را تجربه مي كند.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
ياسوج با بيان اينكه كهگيلويه وبويراحمد نخستين و تنها استان كشور 
است كه درگير پيك ششم كرونا شده گفت: »با توجه به شدت شيوع 
و گستردگي اين پيك پيش بيني مي شود قدرت درگيري و كشندگي 

پيك ششم كرونا از ديگر پيك هاي گذشته اين بيماري بيشتر باشد.«
پرويز يزدان پناه ادامه داد: »متأسفانه دو بيمار مبتا به كرونا طي ۲۴ 
ساعت گذشللته جان خود را از دست دادند و شللمار قربانيان كرونا در 

كهگيلويه و بويراحمد به ۹۸۳ نفر افزايش يافت.«
به گفته اين مسئول، هم اكنون ۲۲۷ بيمار در بيمارستان هاي كهگيلويه 
وبويراحمد بستري هستند كه ۱۱۰ نفر از آنان مبتاي قطعي و ۱۳ نفر 
از اين بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه تحت درمان قرار گرفته اند و از 
مجموع مبتايان به كوويد۱۹ در كهگيلويه و بويراحمد ۷۶ هزار و ۵۵۸ 
نفر بهبود يافته گزارش شده است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
گفت: »از ۴۵۴ نمونه تسللت PCR دريافت شده از آزمايشگاه سلولي 
و مولكولي ياسوج و دهدشللت حدود ۳۲ درصد موارد مثبت بودند كه 
بيشترين موارد مثبت در شهرستان هاي بويراحمد، كهگيلويه و دنا و 
از ۳۰۶ نمونه رپيد تست نيز ۲۰ درصد مثبت اعام شده كه بيشترين 

موارد در شهرستان هاي بويراحمد، كهگيلويه و مارگون بودند.«
وي مهم ترين راه مقابله با اين بيماري و پيشگيري از ابتا به آن را رعايت 
همه دستور العمل هاي بهداشللتي و فاصله گذاري اجتماعي دانست و 
گفت: مردم استان قدرت كشللندگي اين بيماري را جدي بگيرند و با 
پرهيز از عادي انگاري و بي توجهي به دستورالعمل هاي بهداشتي حتماً 
از ماسك استفاده كرده و از شركت در تجمعات، دورهمي ها و همچنين 
از رفتن به سللفرهاي غيرضللروري و مكان هاي پرخطللر مثل مراكز 

بهداشتي و درماني، آرامستان ها، بوستان ها و بازار خودداري كنند. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ياسوج همچنين از مردم استان خواست كه 
در اولين فرصت واكسيناسيون خود را انجام دهيد تا در صورت گرفتاري 

به كرونا دچار عوارض شديد و مرگ ومير نشوند. 
   اهواز درگير سه عارضه تنفسي

اما كمي آن طرف تر يعني در خوزستان شرايط بسيار حاد شده است. با اينكه 
خبر شيوع دوباره كرونا در اين استان، نگراني ها را افزايش داده است اما اين 
پايان ماجرا نيست و رئيس مركز بهداشت شرق اهواز با اشاره به كاهش 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و احتمال مواجهه با چند عارضه تنفسي با 
عائم مشابه، نسبت به وقوع شرايط بحراني در اين شهر هشدار داده است.  
امراهلل مرداني گفته: »متأسفانه در حال حاضر ميزان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در اهواز در خوشبينانه ترين حالت، تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد است.« 
وي افزود: »با توجه به همزماني حساسيت هاي فصلي و تنگي نفس ناشي 
از اولين بارش هاي پاييزي، پيك آنفلوآنزا و پيك كرونا و مشابهت عائم اين 
سه عارضه، ممكن است اوضاع بحراني رخ دهد. بنابر اين از مردم مي خواهيم 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي همكاري كنند تا از اين شرايط هم عبور 
كنيم.« به گفته رئيس مركز بهداشت شللرق اهواز، نظارت ها براصناف، 
سازمان ها، ادارات و بانك ها از هفته گذشته تشديد شده و تيم ها به صورت 
مستمر در حال نظارت بهداشتي بر ارگان هاي مختلف هستند.  هم اكنون 
بيمارستان امام)ره( اهواز در پيك تنگي نفس پاييزي با افزايش مراجعه 
كنندگان مواجه است و اگر بي تفاوتي ها نسبت به پروتكل هاي بهداشتي 
ادامه يابد حتماً اهواز مجبور است با سه عارضه تنفسي مشابه روبه رو شود 

كه نتيجه آن، وقوع بحران تنفسي در اين منطقه است.

 مردم »ويرانی« 
از دادگستری به كجا شكايت برند؟!
 اختالف بين مردم روستاي فياني ويراني 

با امور رفاهی دادگستري بر سر اراضي ۲5ساله شد
ماجراي پيچيده زمين هاي »ويراني« و مناقشه بين مردم و امور رفاهی 
دادگستري استان خراسان رضوي حدود ۲۵ سال قدمت دارد و با توجه به 
بررسي هاي متعدد كارشناسان اداره ثبت و اداره دادگستري معلوم شده 
اراضي كه باعث اختاف بين مردم و امور رفاهی دادگستري شده است 
پاك ۱۶۹ از بخش ۱۰مشللهد و تملك آن مردم »فياني« و »ويراني« 
بوده و پاك ۲۶۷ از ۶ مشهد كه مالك آن امور رفاهی دادگستري است 
در منطقه ديگر قرار دارد. ولي همچنان اداره امور رفاهی دادگستري با 
استدالل ها و منطق خود اصرار دارند كه پاك ۱۶۹ از ۱۰ مشهد همان 
پاك ۲۶۷ از ۶ مشهد است و ۶۴ هكتار زمين هاي مردم فياني و ويراني 
كه متعلق به ۴۸۰ خانوار و داراي سللند رسللمي و قانوني از اداره ثبت 

مي باشد در تصرف امور رفاهی دادگستري قرار دارد. 
در منطقه يياقي طرقبه و شللانديز به دليل مجاورت با شللهر مشهد و 
حرم مطهررضوي تعدادي شركت تعاوني مسكن زير نظر سازمان هاي 
دولتي و غيردولتي از سراسر كشور اقدام به خريد زمين و سرمايه گذاري 
كرده اند كه اكثر اين زمين ها توسللط اداره راه و شهرسازي واگذار شده 
است. اما مسللئله اين است كه بيشللتر اين زمين ها فاقد سللند بوده و 
اختاف اكثر شركت هاي تعاوني با ادارات دولتي يا مردم منطقه كه سند 
مالكيت در دست دارند نيز بر سر مشللاع يا تعيين حد و حدود اراضي و 

مالكيت آنهاست. 
اين اختافات از زماني باال گرفت كه مردم براسللاس اسناد و مداركي 
كه در دست دارند، مالكيت بر اين اراضي را مطرح كردند ولي شركت 
تعاوني امور رفاهی دادگستري اقدام به جانمايي بلوكه هاي نيوجرسي 
با عبارت »اين اراضي متعلق به امور رفاهی دادگستري است، هرگونه 
تعرض به اين اراضي پيگرد قانوني دارد« كرد كه به دنبال آن اعتراضات 

و تجمعات مردمي شروع شد. 
در اين مدت مردم دست روي دست نذاشللته و اقدامات بسياري براي 
اثبات حقانيت خود انجام دادنللد كه پرونده هاي اكثللر آنها به داليل 
نامشخصي بر روي ميز قضات باتكليف مانده و رأي نهايي صادر نشده 

و اگر رأيي هم صادر شده هنوز اجرا نشده است. 
براي مشخص شللدن حدود زمين هاي تحت تملك اداره امور رفاهی 
دادگسللتري به پاك ۲۶۷ از ۶ مشللهد و همچنين حدود زمين هاي 
۴۸۰ خانوار روسللتاي فياني و ويرانللي به پاك ۱۶۹ از ۱۰ مشللهد، 
تاكنون كارشناسان متعددي به دستور شعبات مختلف دادگاه طرقبه 
و شانديز به بررسي و تحقيق پرداختند و هر يك از كارشناسان براساس 
بررسي هايي كه انجام شده رأي به نفع مردم و تملك پاك ۱۶۹ از ۱۰ 

مشهد به مردم داده اند. 
   هيچ رأيي براي امور رفاهی قابل قبول نيست

در همين رابطه فرماندار طرقبه و شانديز با بيان اينكه وظيفه تأمين و 
امنيت منطقه بر عهده آنهاست، به خبرنگار »جوان« مي گويد: »طي 
جلسات متعددي كه با نمايندگان دوطرف )امور رفاهی دادگستري و 
مردم منطقه( جهت رسيدگي به اين موضوع تشكيل داديم، در نهايت 
به اين نتيجه رسلليديم براي رفع شك و شبهه و جانمايي اين پاك ها 
و همچنين براي جلوگيري از تجمعات و اعتراضات مردمي كه تبعات 
جبران ناپذيري به دنبال دارد، طبق پروندهاي ديگر از سه كارشناس 
تأييد صاحيت شده توسط اداره دادگستري براي اظهار نظر استفاده 
و در نهايت مالك زمين هاي مورد دعوي مشللخص شود. ضمن اينكه 

طرفين ماجرا از نظر و نتيجه اين سه كارشناس تبعيت كنند.«
حسلليني ادامه مي دهد: »پس از سلله ماه كار مطالعاتي و تحقيقاتي 
اين سه كارشللناس نتيجه اي كه به شللوراي تأمين شهرسللتان ارائه 
كردند اين بود كلله زمين هايي كه در تصرف امور رفاهی دادگسللتري 
استان خراسللان رضوي قرار گرفته با پاك ۱۶۹ از ۱۰ مشهد متعلق 
به مردم مي باشد و اراضي امور رفاهی دادگسللتري با پاك ۲۶۷ از ۶ 
مشهد در منطقه ديگر قرار دارد. اما با توجه به اينكه چندين ماه از ارائه 
نظركارشناسان مي گذرد شركت تعاوني دادگستري از رأي كارشناسان 
مورد تأييد اداره دادگستري تمرد كرده و نظر آنها را رد كرده و همچنان 
بلوك هاي نيوجرسي امور رفاهی دادگستري در زمين هاي تحت تملك 
مردم قرار دارد و اجازه هيچ گونه ساخت و ساز و تغيير كاربري و نقل و 

انتقال به آنها داده نمي شود.«
يكي از نمايندگان مردم نيز با در دست داشتن اسناد و مدارك قانوني 
مي گويد: »پس از اينكه اداره دادگستري از رأي كارشناسان خود تمرد 
كرد، مجدداً سه كارشناس خبره ديگر به نام هاي مختاري، كميلي پور و 
پاشايي را براي تحقيقات و بررسي به منطقه فياني و ويراني فرستاد. ولي 
به داليل كامًا نامشللخص هنوز رأي اين سه كارشناس به مردم اعام 

نشده و پرونده مختومه نشده و همچنان بر روي ميز قضات باز است.«
عضو شللورا روسللتاي فياني ويراني با بيان اينكه پس از طي كردن روال 
قانوني از اداره ثبت تا دادگسللتري مسللئله حل نشللد و صداي مردم به 
جايي نرسلليد، ادامه مي دهد: »پس از اينكه نتيجه نظر كارشناسللان به 
شوراي تأمين به جايي نرسلليد و پرونده هاي متعددي روي ميز قضات 
باز و باتكليف ماند، تصميم گرفته شللد كه موضوع را طي مكاتبه اي به 
حجت االسام رئيسي )زماني كه ايشان مسئوليت رياست قوه قضائيه را 
برعهده داشتند( اطاع دهيم، لذا به محض دريافت نامه و اطاع از مسئله 
يك تيم از كارشناسان جهت بررسي و تحقيقات به مشهد آمدند و با حضور 
رياست اداره ثبت به تحقيق و بررسي پرداختند. پس از حدود دو ماه كه از 
حضور كارشناسان تهران گذشته بود نتيجه بازرسي را پيگيري كرديم و 
گفتند، به محض پايان تحقيقات و بررسي ها نتيجه به دادگستري استان 
اعام شده اسللت. ولي حدود شللش ماه از آن زمان مي گذرد و همچنان 
نتيجه بازرسي از طرف دادگستري استان به اطاع مردم نرسيده است.«

 پس از آنكه مردم براي دفاع از حقوقشان از هيچ تاشي دريغ نكردند و از 
طريق قانوني يا تجمعات و اعتراضات به نتيجه نرسيدند، به سراغ رسانه ها 

آمده اند تا سؤاالتشان را به اين صورت به گوش مسئوالن برسانند. 
چرا امور رفاهی دادگستري به جاي اينكه با ۴۸۰خانوار مناقشه داشته 
باشد به سراغ فروشنده اراضي نمي رود؟ اگر سند تك برگ رسمي اداره 
ثبت و اسناد كه نزد مردم است ارزش قانوني ندارد پس چه چيزي حدود 
اراضي مردم را مشخص مي كند؟ اگر امور رفاهی دادگستري ادعا دارد كه 
پاك ۱۶۹ از ۱۰مشهد همان ۲۶۷ از ۶ مشهد است چرا و چگونه مردم 
چند نسل در آن اراضي زندگي مي كنند و داراي اسناد و مدارك مالكيت 
هستند؟ چرا نتيجه تحقيقات بازرساني كه از تهران آمدند به مردم اعام 
نمي شللود؟ اگر سللند و مدارك مردم جعلي و باطل مي باشد چرا اداره 
دادگستري محضري كه اين اسللناد را صادر كرده رها كرده است؟ چرا 
محضر شماره ۵۶ كه تخلف آن محرز و مشخص شده هنوز اسناد جعلي 
آن باطل نشده؟ اگر امور رفاهی دادگستري نظر كارشناسان اداره ثبت 
و دادگسللتري را قبول ندارد و تمرد مي كند پس چه افرادي صاحيت 

كارشناسي مسئله را دارند؟

آغاز دومين دوره جشنواره 
دانش آموزي علمدار در گيالن

در پي آغاز دومين جشنواره فرهنگي – هنري علمدار در گيالن 
دانش آموزان و معلمان مي توانند تا 15 آذر آثار خود را از طريق 
وبسايت Alamdar. kermanedu. ir يا سامانه شاد بفرستند. 
جميل عباسي غريب معاون پرورشللي و فرهنگي آموزش و پرورش 
گيان از آغاز دومين جشنواره فرهنگي – هنري علمدار در اين استان 
خبرداد و گفت: سللاده زيسللتي، وفاداري به رهبري، احترام به پدر و 
مادر، مدرسه و مكتب درس آموز و اتحاد ملي از مهم ترين موضوعات 
اين جشنواره محسوب مي شللود.  وي افزود: فرهنگيان مي توانند در 
رشته هاي نمايشنامه نويسي،  فيلم كوتاه،  نماهنگ،  شعر و دانش آموزان 
ابتدايي دوره اول و  دوره دوم، دانش آموزان متوسطه اول  و متوسطه دوم  
  Alamdar.kermanedu.ir  می توانند  آثار خود را از طريق وبسايت
يا از طريق شبكه شاد به نشاني alamdar99@ تا ۱۵ آذر ماه فرصت 

دارند تا در اين جشنواره شركت كنند. 

پرداخت ۱۷ ميليارد تومان تسهيالت 
قرض الحسنه به نيازمندان يزدي

در ش�ش ماهه نخس�ت س�ال جاري 1۷ ميلي�ارد توم�ان 
صن�دوق  مناب�ع  مح�ل  از  قرض الحس�نه  تس�هيالت 
قرض الحس�نه ام�داد واليت ب�ه مددجويان تح�ت حمايت 
كميت�ه ام�داد و نيازمن�دان اس�تان ي�زد پرداخ�ت ش�د. 
رضا زارع بيدكي مدير امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد واليت 
استان يزد گفت: در شش ماهه نخست سال جاري ۱۷ميليارد تومان 
تسهيات قرض الحسنه از محل منابع صندوق قرض الحسنه امداد 
واليت به مددجويان تحت حمايت كميته امداد و نيازمندان استان 
يزد پرداخت شد.  وي با اشاره به اينكه تسهيات پرداختي در زمينه 
كارگشايي، اشتغال، مسكن، فرهنگي و دانشجويي و وجوه اداره 
شده خيران بوده اسللت، تصريح كرد: طي اين مدت ۱۵۰۰ مورد 
تسهيات قرض الحسنه به مددجويان تحت حمايت كميته امداد 

و نيازمندان غير تحت حمايت پرداخت  شده است.

برگزاري دومين رويداد توليد محتواي 
ديجيتال بسيج خراسان شمالي

فرمان�ده س�پاه جواداالئم�ه خراسان ش�مالي از برگ�زاري 
دومين رويداد توليد محتواي ديجيتال بس�يج اين اس�تان 
از سوي س�ازمان فضاي مجازي س�پاه جواداالئمه خبرداد. 
سردار اسماعيل فرجي فرمانده سپاه جواداالئمه خراسان شمالي از برگزاري 
دومين رويداد توليد محتواي ديجيتال بسلليج خراسان شمالي از سوي 
سازمان فضاي مجازي سپاه جواداالئمه استان خبرداد و گفت: اين رويداد 
دوازدهم تا چهاردهم آبان ماه در استان برگزار مي شود.  وي افزود: برگزاري 
رويداد توليد محتواي ديجيتال بسيج، فرصتي ارزشمند براي جذب ايده ها، 
كشف استعدادها و ساماندهي گروه هاي منسجم توليد محتوا در بستر 
فضاي مجازي است.  فرمانده سپاه خراسان شمالي ادامه داد: اين رويداد در 
محورهاي انيميشن، بازي موبايل و نرم افزار برگزار مي شود.  فرجي تصريح 
كرد: تيم ها و افراد شركت كننده در اين رويداد در تاريخ مشخص شده در 

محل برگزاري رويداد حضور يافته و به توليد محتوا مي پردازند.

   خراسان شمالي     يزد    گيالن

افتتاح اولين مركز توانبخشی معلولين اعصاب بانوان
كل  ي����ر مد    مازندران
يس���تي  بهز
مازندران از افتتاح نخس�تين مركز توانبخشي 
معلولين اعصاب و روان بانوان در استان خبر داد. 
فرزاد گوهردهي مديركل بهزيستي مازندران در آيين 
افتتاح نخستين خانه حمايتي توانبخشي بيماران 
رواني مزمن بانوان غرب اين استان در چالوس، با بيان 
اينكه اين پنجمين خانه حمايتي مازندران است كه 
از سوي بخش خصوصي و خيرين احداث مي شود، 
گفت: توانبخشي جامعه هدف يكي از اهداف بهزيستي است و ما وظيفه داريم افراد تحت پوشش را كه مشكات 
اعصاب و روان دارند حاال چه مستمر و چه غير مستمر توانمند كرده و طوري برخورد كنيم كه اين افراد به زندگي 
مستقل و جامعه بازگردند.  وي با بيان اينكه با افتتاح اين خانه پنجمين خانه حمايتي توانبخشي استان مازندران به 
بهره برداري رسيد، افزود: اين مركز در غرب مازندران منحصربه فرد بوده زيرا تنها مركز توانبخشي معلولين اعصاب 
و روان بانوان است.  مديركل بهزيستي استان مازندران ادامه داد: سازمان بهزيستي با توجه به رويكردي كه دارد 

كمك الزم را به افراد توان خواهي كه تمايل دارند در منازل خود نگهداري شوند، انجام مي دهد. 


