
  برگزاری مجمع دوم شرکت پدیده 
برای ظهور تمرین می کرددر انتظار مجوز دانشگاه علوم پزشکی

 گفت وگو با والدین شهید مدافع حرم 
حجت االسالم »میرزا محمود تقی پور«

بر اساس اعالم شرکت پدیده قرار است مجمع دوم 
این شرکت شنبه آینده با حضور سهامداران برگزار 
شــود تا در نهایت تکلیف هیئت مدیره و انتخاب 
مدیرعامل آن مشخص شود تا آن ها قانوناً بتوانند 
پیگیر مسائل مربوط به این شرکت و حضور پدیده 
در بورس باشند.مجمع اول که چندی پیش برگزار 

شده بود به دلیل به حد نصاب ...

شــهید، انتخاب شده خداوند اســت. کسی که 
برای رســیدن به شهادت زحمات زیادی کشیده 
اســت.این را مادر شــهید میرزا محمود تقی پور 
در بازگویی خاطرات پســر شهیدش می گوید و 
می افزاید: محمود ســال ۱۳۶۱ در مشــهد و در 
منطقه آزادشــهر به دنیا آمــد. او برای فراگیری 

دروس حوزوی و علوم دینی...
.......صفحه 4 .......صفحه 2

خراسان رضوی قطب  مؤثر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
یک مسئول خبر داد 

 توزیع گوشت 
 تنظیم بازار 

درخراسان رضوی

.......صفحه 2 

.......صفحه ۳ 

روز گذشته و در پی یک اقدام 
هماهنگ و قاطع

دیوار650 
باغ ویالی 
غیرمجاز 

فروریخت
 صبح روز گذشــته دیوارهای بلند دورتا دور چند صد 
دستگاه باغ ویالی غیرمجازی که به واسطه تغییر کاربری 
زمین های زراعی و... در منطقه آرامگاه فردوسی مشهد 
ساخته شده بود، فروریخت تا کاربری واقعی امالک جای 
خودشان را به ویالهای ســربه فلک کشیده و محصور 
ندهند. روز گذشــته با حضور نماینده دادستان، مدیر 

جهادکشاورزی، مسئول حفظ ...

معاون رئیس جمهور در پاسخ به قدس :

.......صفحه 2 

 اداره کل انتقال خون استان 
از مردم استمداد طلبید

 ذخایر خونی 
در وضعیت قرمز

مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
گفت: از ابتدای امســال تاکنون یک هزار و ۷۶۳ تن گوشت مرغ و 
قرمز به منظور تنظیم بازار استان توزیع شده است. سعادت علی نیا 
افزود: این میزان گوشــت توزیع شده شــامل گوشت مرغ، قرمز 

منجمد و گوشت گرم گوسفندی می شود ...

گزارش های رســمی حکایت از کاهش استقبال مردم استان برای 
اهدای خــون دارد و این احتمال که ترس از ابتال به بیماری کرونا 
یکی از دالیل اصلی کم شدن مراجعات به پایگاه های انتقال خون 

.......صفحه 2 شده دور از ذهن نیست. این در حالی است...
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قدس: اواخر سال 8۳ بود که مدیریت شهری وقت مشهد 
تصمیم گرفت با هدف نوســازی و بهســازی بافت های 
فرســوده معماری و مبلمان شهری یکی از تاریخی ترین 
مناطق شهر را متناسب با الزامات امروزی طراحی و اجرا 
کند.همین تصمیم موجب شد تا از اواسط دهه 80 میدان 
شــهدا به یک کارگاه بزرگ شهری تبدیل شود و سال ها 
شاهد تخریب، گودبرداری، بتن ریزی و خالصه آمد و شد 
ماشین آالت ساختمانی باشــیم و اما تحوالت مختلفی 
همچون تغییر مدیریت شــهری و نوسان های عجیب و 
غریب قیمت ها و چندین و چند عامل دیگر موجب شد 
تا در مقاطعی سرعت اقدام ها کاسته و حتی در مواقعی به 

توقف کامل برسد.
در مدت ۱5سال گذشته چند مدیر برای این طرح انتخاب 
شدند و هر کدام از آن ها به دنبال اتمام سریع تر این کارگاه 
۳5هکتــاری بودند و حتی به گفته یکی از مدیران قبلی 
قرار بود میدان شــهدا برای سال 9۶ که مشهد به عنوان 
پایتخت فرهنگی میزبان نماینده های کشورهای دیگر بود 
آماده بهره برداری شــود ولی امروز با گذشت سه سال از 
وعده داده شــده هنوز شــاهد اتمام عملیات اجرایی در 
میدان شهدا نیستیم و اواخر سال گذشته مدیر جدیدی 
برای این طرح انتخاب شد تا شاید آخرین مشکالت هم با 

نیروی مدیریتی جدید رفع شود. 
سعید ساختیانچی در همان روزهای اول انتصاب به این 
پســت حل مشــکالت قراردادی با پیمانکاران را یکی از 

اولویت های رونق دوباره پروژه های این محدوده دانست.
حاال با گذشــت نزدیک بــه یک ســال از انتخاب وی 
گفت وگویی با او انجام دادیم تا در جریان آخرین وضعیت 

این طرح قرار بگیریم.

ترک ایستگاه بالتکلیفی
سعید ساختیانچی با اشاره به علل کندی پیش آمده در 
اجرای عملیات اجرایــی در پروژه های مختلف می گوید: 
نوســان های قیمتی پیش آمده در چند سال اخیر سبب 
شد تا پیمانکاران انجام تعهدات خود بر مبنای قرارداد های 
ســابق را غیرممکن بدانند و همین امر موجب شــد تا 

بسیاری از پروژه ها متوقف شوند.
وی می افزاید: بر اساس قراردادهای سابق پیمانکار قبلی 
باید پایان ســال 98 عملیات اجرایی در منفی یک را به 
اتمام می رساند اما گرانی های تحمیل شده و توقف اجرا 
در نهایت منجر به خروج پیمانکار قبلی و تعیین پیمانکار 
جدید شــد بر همین اساس اولویت نخســت رایزنی با 
پیمانکاران بخش های مختلف بود که خوشبختانه تمامی 

پروژه ها از حالت بالتکلیفی خارج شده اند.

اقدامات زیرسطحی 
وی در خصوص اقدام های انجام شده در طبقه منفی یک 
اظهار می دارد: یکــی از دالیل تأخیر در اجرای عملیات 
عمرانی طبقه منفــی یک انجام عملیات عمرانی خط 2 
قطار شهری بود که پس از اتمام کار حفاری و مهیا بودن 
شــرایط در اولین اقدام 800مترمربع از طبقه منفی یک 
ســاختمان توس فضاسازی شده و با نصب آسانسور این 

محل تا پایان ســال برای بهره برداری شــهروندان آماده 
خواهد شد.  

وی ادامه می دهد: در طبقه منفی یک همچنین یک معبر 
طراحی شــده که زیر خیابان قرار دارد و چهار دســتگاه 
پله برقی و چهار دســتگاه آسانسور هم باید نصب شوند 
ولی در مجموع بــرای ارتباط با بخــش بیرونی میدان 
باید 28دســتگاه پله برقی و ۱2 دستگاه آسانسور نصب 
شود که بخشــی از آن ها در سال آینده و مابقی در سال 
۱400 انجام خواهد شد.او تنها مشکل این حوزه را تأمین 
پله برقی اعــالم می کند و می گوید: به علت آنکه از یک 
ســو ممنوعیت خرید خارجی داریم و از سوی دیگر به 
دلیل مختصات خاص این نوع از پله برقی ها اســتاندارد 
آن ها در داخل تعریف نشــده در حال رایزنی هستیم تا 

تولیدکنندگان داخلی بتوانند نیاز پروژه را رفع کنند.

کتیبه های  شکسته 
ساختیانچی درباره کتیبه ها و سازه های بتنی عرصه میدان 
هم می افزاید: یکی از دالیل تأخیر در نصب کتیبه ها انجام 
برخی اقدام ها و الزاماتی بود که باید در زیرسازی ها صورت 
می گرفت که خوشبختانه هم زیرسازی ها انجام شده و هم 
کاشی های شکسته آن ساخته شده اما به دلیل نزدیکی 
به عید نوروز بنا به اعــالم پیمانکار به طور حتم یکی از 

کتیبه ها در سال جاری نصب خواهد شد.
اما بــه دلیل تأخیــر در اتمام زیرســازی ها و تداخل با 
اقدام های سازمان پارک ها برای آماده سازی محیطی برای 
عید نوروز قرار شد داربست های کتیبه سنگی جمع آوری 

شود و پس از تعطیالت نوروزی ادامه کار انجام می شود.
مدیر طرح میدان شــهدا درباره تأخیر در انجام عملیات 
اجرایی ســازه بتنی عرصه میدان شهدا هم می گوید: به 
دلیل همان مشکالتی که در ابتدا اشاره شد مناقصه این 
پروژه دو بار برگزار تا پیمانکار آن شناسایی شد و تضامین 
الزم اخذ شــده ولی چون مدت اجرای قرارداد هشت ماه 
اســت نیمه دوم سال 99 شاهد اتمام این بخش از طرح 

خواهیم بود.

پرونده معابر و پارکینگ 
وی در خصوص آخرین وضعیت معابر طراحی شده در این 
محدوده و پارکینگ های در نظر گرفته شده نیز اظهار می دارد: 
معبر 20متر هشت آباد یکی از معابر اصلی این طرح است که 
باید روی سطحی اجرا شــود که باید در بخش عمده ای از 
سطح زیرین آن پارکینگی توسط تعاون ناجا ساخته شود 
که رایزنی ها برای تحویل زمین صورت گرفته و تا پایان سال 
تحویل تعاون ناجا می شــود و عملیات ساخت آن از سال 
آینده آغاز خواهد شد.در خصوص معبر غربی توحید هم باید 
تملک ۶پالک صورت می گرفت که سه پالک تعیین تکلیف 
شــده و به زودی عملیات تخریب آن ها را خواهیم داشت 
ولی سه پالک دیگر مشکالتی چون تعدد مالکان دارند که 
رایزنی ها و جلسات متعددی برای حصول یک توافق برگزار 
شده و امیدواریم به زودی این سه پالک هم تعیین تکلیف 
شوند و به محض امضای قرارداد با مالکان عملیات تخریب 
و گودبرداری آغاز می شود.همچنین پروژه پل عابر پیاده بین 
توس و جنت و نصب دو دستگاه آسانسور نیز پس از برگزاری 
دو بار مناقصه نهایی شده و مدت اجرای آن نیز پنج ماه است 
که سال 99 شــاهد بهره برداری از این پروژه خواهیم بود.

اتمام کارها تا سال 1400
ســاختیانچی افزایش قیمت ها را اصلی ترین دلیل تأخیر 
پیش آمده در اجرای پروژه های عمرانی می داند و می گوید: 
با تمام اوصــاف با همکاری کارشناســان و متخصصان و 
نیز همفکری پیمانکاران امیدواریم تا ســال ۱400 تمامی 
پروژه ها به اتمام برسد بر همین اساس در پروژه هدایت که 
سرمایه گذار آن اوقاف است برنامه ریزی ها برای اتمام پروژه 
پیش از این تاریخ اســت. همچنین در پروژه مینو هم در 
حال رایزنی برای انتخاب پیمانکار هســتیم که با توجه به 
پیش بینی دوساله اجرای این پروژه باز هم تا ۱400 زمان 
خواهــد برد لذا در مجموع می توان گفت در صورتی که به 
دالیل بیرونی چون نوســان های شدید قیمتی وقفه ای در 
کارها پیش نیاید دو سال دیگر عملیات اجرایی پروژه های 

میدان شهدا پایان خواهند یافت.

خلف وعده ها برای بزرگ ترین پروژه شهری مشهد همچنان ادامه دارد

بهسازی طرح میدان شهدا 15 ساله شد
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ایسنا: بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران، توصیه ها درباره 
راه های مقابله با این بیماری، بازار برخی میوه ها همچون 
لیموترش، لیموشــیرین و سیر را با افزایش بیش از ۱00 

درصدی روبه رو کرد. 
حسین مصدق، رئیس اتحادیه فروشندگان سبزی و میوه 
مشــهد در خصوص وضعیت بازار میوه در مشهد اظهار 
کــرد: در حال حاضر کمبودی در بــازار وجود ندارد، اما 
قیمت اقالمی همچون لیموترش، سیر و زنجبیل به دلیل 
توصیه هایی مبنی بر پیشــگیری از ابتال به ویروس کرونا 

افزایش یافته است.
وی افزود: لیموترش در دو هفته گذشــته، قیمت عمده 
فروشــی آن کیلویی هشت تا ۱0 هزار تومان بوده، اما به 
کیلویی ۳0 تا ۳۱ هزار تومان رسیده است. سیر در گذشته 

کیلویی 25 هزار تومان بوده، اما اکنون به کیلویی 45 هزار 
تومان و زنجبیل نیز که قیمت آن پیش از اتفاق های اخیر 
کیلویی ۳۷ هزار تومان بود به کیلویی ۱00 تا ۱۱0 هزار 
تومان رسیده است.رئیس اتحادیه فروشندگان سبزی و 
میوه مشهد بیان کرد: سایر اقالم نیز بین ۱0 تا ۱5 درصد 
افزایش قیمت داشته اســت. در حال حاضر برخی افراد 
فرصت طلب قیمت برخی اقالم را در سطح عمده فروشی 
افزایش داده اند، اما ما در سطح خرده فروشی تالش داریم 
حداقل سود خود را اعمال کنیم تا مردم به این اقالم که 

جنبه حیاتی دارد، دسترسی داشته باشند.
وی در خصوص اقدام های اتحادیه برای کنترل قیمت ها، 
تصریح کرد: وظیفه ما کنترل قیمت ها در ســطح شهر 
است و در این راستا با توجه به اینکه حاشیه سود ما ۳5 

درصد بر مبنای فاکتور خرید اســت، تالش کردیم سود 
واقعی خود را اعمال نکنیم تا مردم قدرت خرید داشــته 
باشــند، زیرا هرچه اقالم ارزان تر به فروش برسد، به نفع 

فروشندگان و مصرف کنندگان است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان سبزی و میوه مشهد گفت: 
در حال حاضر اقالمی همچون لیموترش، سیر و زنجبیل 

بیش از ۱00 درصد افزایش قیمت داشته است.
در همین زمینه حیدر ســاکن برجــی، رئیس اتحادیه 
بارفروشــان مشــهد با تأکید بر اینکه افزایش قیمت در 
اقالمی همچون لیموترش، ســیر و زنجبیل ارتباطی به 
میادین میوه و تره بار ندارد، معتقد است مبادی و شهرهای 
مرکز تولید هستند که مشــکل دارند و با سودجویی از 

شرایط موجب افزایش قیمت ها شده اند.

قدس آنالین - رضاطلبی: رئیس شعبه سیار تعزیرات 
حکومتی خراســان رضوی گفت: تاکنون ۷ هزار ماسک 
احتکار شده از سوی برخی واحدهای صنفی و داروخانه ها 

در سطح شهر مشهد کشف شده است. 
امید جلیلی در گفت وگــو با قدس آنالین اظهار کرد: در 
طول سه روز گذشته که موضوع کمبود، گرانی و احتکار 
ماسک به خاطر شــیوع  ویروس کرونا در مشهد مطرح 
شده اســت، گزارش های مردمی در مورد اجتناب برخی 
واحدهای صنفی، داروخانه ها و واحدهای بهداشتی درمانی 

از عرضه ماسک به مردم، به تعزیرات حکومتی اعالم شد. 
وی تصریح کرد: بر اســاس بازدیدهای میدانی تاکنون ۷ 
هزار ماسک احتکار شده در شهر مشهد کشف شده است 
که در یک مورد دیروز ۶ هزار ماسک براساس گزارش های 
مردمی در انباری در خیابان چمران مشهد کشف و ضبط  

و تحویل دانشگاه علوم پزشکی مشهد شد. 
جلیلی افزود: همچنین برخی واحدها که طبق گزارش های 
مردمی از عرضه ماسک خودداری می کردند با حضور در 
محل و تشکیل پرونده برای آن ها، مجبور به ارائه ماسک ها 

و مواد ضدعفونی با قیمت مصوب قانونی به مردم شدند.
وی ادامــه داد: مــردم هرگونه شــکایتی از عدم فروش 
ماســک و مواد ضدعفونی یا عرضه آن ها با قیمتی باالتر 
از قیمت معمول و همچنین احتکار این اقالم را می توانند 
از طریــق ســامانه اینترنتی ۱۳5 و همچنین شــماره 
تماس۳۷24۳۱55 ســازمان تعزیرات حکومتی استان و 
یــا به صورت حضوری به آدرس نبش قرنی ۳۱ اداره کل 
تعزیرات حکومتی خراســان رضوی مراجعه و تخلفات را 

گزارش کنند.

صفحه 1 خراسان  1398/12/07
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موقوف�ات دهش�یب و قن�اد قرصی تحت مدیریت و نظارت ای�ن اداره اجرایی در نظر دارد در مرحله دوم مزایده و مورخ پنجش�نبه 22 /12 /1398 
تعداد دو واحد آپارتمان با مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید متقاضیان می توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36513728 -051 و داخلی 12 واحد اجارات -ناصری تماس حاصل فرمایند.
قیمت پایه مزایدهمساحتآدرسمورد اجاره

000 /000 /11 ریالحدودا 50 مترمربعسرشور12 -کوچه مشیر -پالک58آپارتمان -طبقه اول
000 /000 /12 ریالحدودا 120 مترمربعخیابان صدر -نبش صدر44 -پالک2آپارتمان -طبقه دوم

آگهی مزایده

اداره اوقاف وامور خیریه ناحیه چهار مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  شرکت 
آبسان صنعت ) سهامی خاص (  به شماره ثبت 
10240 مشهد و شناسه ملی 10380259675 

بدینوس��یله ازکلی��ه س��هامداران محت��رم دعوت 
می ش��ود در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده که در 
س��اعت 9 صبح روز دوش��نبه 1398/12/19 در محل 
اصلی ش��رکت واقع در مش��هد ، کیلومت��ر 45 جاده 
فریم��ان ، ش��هرک صنعت��ی کاویان ، بل��وار صنعت ، 
صنعت 12/1 پالک 15 تش��کیل می گردد ، حضور بهم 

رسانند .  دستور جلسه  :کاهش سرمایه شرکت
 هیئت مدیره شرکت 
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81
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»کرونا« با بازار میوه چه کرد؟

کشف ۷هزار ماسک احتکار شده در مشهد  



معاون رئیس جمهور در پاسخ به قدس :

خراسان رضوی قطب  مؤثر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
پارک هــای علم و فناوری  محبوبه علیپور
باید بتوانند متناسب با قابلیت های موجود به 
گونــه ای مدل های بومی را پیاده کنند تا روند 
توســعه محقق شــود.معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان 
این مطلب در حاشیه مراسم افتتاح نخستین 
پارک علم و فناوری ســامت در شمال شرق 
کشور به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر 43 
پارک علم و فناوری در کشور فعال هستند که 
هر کدام از این مجموعه ها با وجود مزیت هایی 
که اســتان ها دارند، توســعه می یابد؛ چراکه 
هر اســتانی مزیت های ذاتی خود را داشته و 

توانمندی خاصی در نیروی انسانی دارد.
سورنا ستاری با اشــاره به اینکه پارک علم و 
فناوری خراســان رضوی در ســال های اخیر 
پیشرفت های چشمگیری داشته، افزود: حجم 
شــرکت های دانش بنیان و تــوان فوق العاده 
نیروی انســانی، این اســتان را بــه یکی از 
قطب هــای مؤثــر در حوزه توســعه اقتصاد 
دانش بنیان کشــور تبدیل کرده اســت. وی 
همچنین تصریح کرد: پارک های علم و فناوری 
به طور کلی بودجه های اختصاصی دارند اما در 
بازدیدهایی که انجام می دهیم نیز کمک های 
زیربنایی انجام می شود تا توسعه الزم صورت 

گرفته و اتفاق های مطلوبی شکل گیرد.

  ماسک های نانو
رئیس بنیــاد ملــی نخبگان نیــز در جمع 
خبرنگاران با تأکید بر فعالیت های تولیدی در 
خصوص مقابله با ویروس کرونا، خاطرنشــان 
کرد: بــه دنبــال اتفاق های اخیــر در حوزه 
محصوالت ســامت؛ ماسک های نانو در حال 
تولید اســت. این در حالی است که کشور ما 
به همراه چند کشور محدود در دنیا می توانند 
دستگاه های فیلترهای اســتریل نانو را تولید 
کنند. همچنین در روزهای گذشــته قرارداد 
حدود 5میلیون ماسک بسته شده که البته این 
ماسک ها برای کادر درمانی استفاده می شود تا 

آنان در این بحث مشکل خاصی پیدا نکنند.
گفتنی اســت، در حاشــیه همین مراسم نیز 
قــرار بود در دیدارهای معاون علمی و فناوری 

قرارداد   15 رئیس جمهــور 
بــا فعاالن تولیــد و صنعت 
خراسان رضوی منعقد شود 
که به دلیــل ضیق وقت، به 
طور نمادین موافقت نامه هایی 
با  ایــن مجموعــه  میــان 
شرکت های صنعتی عالیس، 
داروســازی  چینی مقصود، 
ســیمرغ، کشــت و صنعت 

ایات ، شرکت شیمی پارسیان عطار و صندوق 
سامت ثامن به امضا رسید. 

  شرکت های دانش بنیان اقتصاد خراسان 
رضوی را می سازند

خبر دیگری حاکی اســت، معــاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور در جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتان که عصر دیروز در 
استانداری برگزار شد، گفت: ما به عنوان دولت 
متولی »پلتفرم و زیرســاخت« هستیم و نباید 
وارد کســب وکار بخش خصوصی شــویم، در 
این راستا دولت می تواند ریسک سرمایه گذاری 

بخش خصوصی را پایین بیاورد.
سورنا ستاری با اشاره به ضرورت حفظ زیست 
بوم اســتان، اظهار کرد: بیــش از 90 درصد 
شــرکت های دانش بنیــان خراســان رضوی 
خصوصی اســت و این یک ظرفیت فوق العاده 

افزود:  می شود.وی  محسوب 
اقتصاد خراســان رضوی بر 
زیرزمینی  منابــع  غیر  پایه 
است، لذا بســیار مهم است 
کــه ایــن اســتان در حال 
حرکــت به ســمت اقتصاد 
دانش بنیان است. وی تصریح 
کرد: شرکت های دانش بنیان 
رضوی  خراســان  اقتصــاد 
را می سازند.ســتاری با بیان اینکه خراســان 
رضوی در بخش نیروی انســانی متخصص و 
شــرکت های فعال بخش خصوصی ظرفیت 
الزم را دارد، تصریــح کــرد: ایــن نکته مهم 
مســئولیت ما را در معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ســنگین می کند تا بیشتر 
برای خراســان رضوی وقت بگذاریم و سعی 
کنیم این زیســت بوم را توسعه دهیم.وی بر 
اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری در پارک علم 
و فناوری خراسان رضوی تأکید کرد و افزود: 
بخش خصوصی باید در حوزه اســتارت آپ ها 

سرمایه گذاری کند.
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهور تأکید 
کرد: رشد و پیشرفت را در اکوسیستم خراسان 
رضوی می بینم و آمادگی داریم مانند همیشه 
حمایت کنیم تا این توسعه با سرعت بیشتری 

اتفاق بیفتد.

  وجود ۲۶۸ شرکت دانش بنیان در استان
استاندار خراسان رضوی هم در این جلسه با 
اشاره به وجود تحریم ها پس از خروج آمریکا 
از برجام گفــت: در زمانی کــه برجام بود و 
تحریم ها نبود، اقتصاد ایران یک تنفسی کرد و 
اتفاق های خوبی در همه بخش های اقتصادی 
اعم از شرکت های دانش بنیان و بخش علمی و 

فناوری رقم خورد.
علیرضا رزم حســینی تأکید کــرد: با وجود 
تحریم های اقتصادی امیدواریم از این مرحله 
هم عبــور کنیم و در شــرایطی قرار بگیریم 
که اقتصاد ایران متکی به خود باشد و بتواند 

مسیرش را ادامه دهد.
علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراســان رضوی هم در ادامه این 
جلســه گفت: در قالب الگوی مثلث توســعه 
اقتصادی- فرهنگی، 1۸۶ شرکت تاکنون به 
عنوان معین اقتصاد مقاومتی محوریت توسعه 

روستاها را در استان بر عهده گرفته اند.
وی افزود: در خراســان رضــوی حدود ۲۶۸ 
شرکت دانش بنیان وجود دارند و در این راستا 
به ســمتی حرکت می کنیم که شرکت های 
دانش بنیــان را در قالــب فضــای فیزیکی و 

تسهیات توسعه بدهیم.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی بــه ارائه آماری از اســتان 
پرداخت و تصریح کرد: در آماری که از سوی 
مرکــز آمار ایران برای پاییز اعام شــد، نرخ 
مشارکت اقتصادی استان 5۲.4 درصد است 

و هم اکنون رتبه نخست را در کشور داریم.
گفتنی است، در این جلســه به ارائه گزارش 
پرداختند، همچنین تفاهم نامه همکاری بین 
استانداری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی 
به عنوان نماینده شــبکه دانشگاهی استان و 
مشــاور عالی طرح مثلث توسعه اقتصادی- 
فرهنگــی با هــدف هماهنگــی، هم افزایی 
و بهره منــدی از توانمندی هــای آموزشــی، 
پژوهشی و فناورانه دانشگاه در راستای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی، تقویت الگوی مثلث 
توسعه اقتصادی- فرهنگی خراسان رضوی و 

پیاده سازی آن منعقد شد.

  برگزاری مجمع دوم شرکت پدیده 
در انتظار مجوز دانشگاه علوم پزشکی

هاشم رســائی فر: بر 
اســاس اعام شــرکت 
اســت  قــرار  پدیــده 
این شرکت  مجمع دوم 
با حضور  آینده  شــنبه 
شود  برگزار  سهامداران 
تــا در نهایــت تکلیف 
انتخاب  و  مدیره  هیئت 

مدیرعامل آن مشخص شود تا آن ها قانوناً بتوانند پیگیر مسائل 
مربوط به این شرکت و حضور پدیده در بورس باشند.

مجمع اول که چندی پیش برگزار شــده بود به دلیل به حد 
نصاب نرســیدن اعضا و سهامداران بدون نتیجه ماند تا همه 
چیز به برگزاری مجمع دوم ختم شود. مجمعی که برای شنبه 
آینده برنامه ریزی شــده و قرار اســت در سالن عطار واقع در 

نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شود.
ســیدجال فیاضی، سخنگوی شــرکت پدیده در خصوص 
برگزاری مجمع این شــرکت گفت: برنامه ما برای برگزاری 
مجمع در روز شنبه قطعی است و هماهنگی ها برای برگزاری 
مجمع دوم صورت گرفته و شرکت پدیده در این مورد مشکل 
خاصی ندارد.وی در پاسخ به این پرسش که تجمع سهامداران 
پدیده در یک سالن که تعداد زیادی از مردم را شامل می شوند 
آیا بهتر نیست به دلیل شیوع بیماری کرونا این مجمع به زمان 
دیگری موکول شود، اظهار کرد: مرجع تصمیم گیرنده در این 
مورد دانشــگاه علوم پزشکی و استانداری است که در صورت 
صاحدید می توانند زمان برگزاری مجمع شرکت را به دلیل 

شیوع ویروس کرونا به زمان دیگری موکول کنند.
فیاضی افزود: در حال حاضر هنوز در مورد لغو یا تغییر زمان 
برگزاری مجمع چیزی به ما اباغ نشده است و برنامه به همان 
روال عادی خودش خواهد بود سهامداران نیز به دفتر شرکت 

مراجعه دارند و کارت ورود به جلسه دریافت می کنند.
سخنگوی شرکت پدیده گفت: نمایشگاه بین المللی از ما برای 
برگزاری مجمع مجوز دانشگاه علوم پزشکی را درخواست کرده 
که ما نیز به دنبال این هستیم تا برای برگزاری مجمع در روز 

شنبه مجوز بگیریم.
دکتر مهدی قلیان اول، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در واکنش به موضوع برگزاری نشست ها و جلساتی که 
جمع زیادی از مردم در آن حضور دارند و ضرورت بررســی 
لغو یا برگزاری این برنامه ها گفت: جلسات و نشست ها بنا به 
مکانی که برای آن ها در نظر گرفته می شود مورد توجه و رصد 
دستگاه های نظارتی بهداشت در شرایط فعلی قرار می گیرند. 
بــدون تردید هر تجمعی که موجب شــود افراد فاصله قرار 
گرفتنشــان از یکدیگر کم شــود به دلیل رعایت مســائل 
بهداشتی بهتر است برگزار نشود همچنان که برای مسابقات 
ورزشــی و فوتبال این نظر و دیدگاه را داشــته و داریم سایر 

موارد نیز از همین قانون تبعیت می کند.

به دلیل حضور هزاران کارگر ایرانی و خارجی
اهالی سنگان خواف خواستار تعطیلی 

موقتی صنایع معدنی شدند
اهالی  خواســته  ایلنا: 
منطقه ســنگان خواف 
صنایع  موقتی  تعطیلی 
معدنــی و کارخانجات 
بــه  یــا  و  وابســته 
حداقــل رســاندن این 
با  فعالیت هاســت. زیرا 

وجود تردد روزانه صدها دســتگاه تریلر و رفت و آمد هزاران 
کارگر غیربومی، بی گمان ســامت این مردم مرزنشــین هر 

لحظه در معرض خطر ویروس کرونا خواهد بود.
با وجود حــدود 10 هزار نیروی صنایع معدنی در ســنگان 
خواف، این منطقه اســتعداد باالیی در انتشار ویروس کرونا 
دارد.روزانه صدها دســتگاه تریلی از سراســر کشور در این 
منطقه فراورده های معدنی را بارگیری کرده و به کارخانجات 
ذوب آهــن انتقال می دهند و این موضوع به تنهایی می تواند 

سبب انتقال سریع این ویروس شود.
همچنین وجــود خوابگاه های غیراســتاندارد و شــلوغ در 
شرکت های معدنی و رعایت نکردن مسائل بهداشتی و ایمنی 

دلیلی دیگر بر خطرآفرینی این منطقه صنعتی است.
حضور هزاران کارگــر و نیروی بومی و غیربومی و همچنین 
افراد خارجی به خصوص اتباع کشور چین در صنایع سنگان 
می طلبد که مسئوالن بلندپایه کشوری به این موضوع ورود 

کرده و تدبیری اساسی برای آن سنجیده شود.
خواســته اهالی این منطقه تعطیلی موقتی صنایع معدنی و 
کارخانجات وابسته و یا به حداقل رساندن این فعالیت هاست 
زیــرا با وجود تردد روزانه صدها دســتگاه تریلر و رفت و آمد 
هزاران کارگر غیربومی، بی گمان سامت این مردم مرزنشین 

هر لحظه در معرض خطر این بیماری خواهد بود.

   آمادگی خراسان رضوی برای 
سرمایه گذاری  مشترک با استان نجف

قدس:استاندار خراسان 
رضوی گفت: تجربه  های 
اقتصــــادی   موفــق 
خراسان رضوی می تواند 
و  مشــاوره  درقالــب 
ســرمایه گذاری های 
مشــترک در اختیــار 
نجــف  استانـــداری 

قرار گیرد. علیرضا رزم حســینی در دیدار با سرکنسول عراق 
در مشــهد که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: 
امیدواریم در زمان مأموریت سرکنسول عراق در مشهد، روابط 

بین خراسان رضوی و نجف اشرف ارتقا یابد.
وی افزود: جمهوری اسامی ایران کمک های سخاوتمندانه ای 
در حوزه امنیت عراق انجام داده و همین موضوع سبب شده 

احساس برادری و اخوت بین دو ملت ادامه پیدا کند.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه کشور ایران تاکنون برای 
ســاخت عتبات عالیات اقدام های مناسبی انجام داده است، 
عنوان کرد: تکمیل پروژه هایی که در این زمینه وجود دارد با 

همان جدیت گذشته ادامه پیدا می کند.
وی با ابراز عاقه مندی و آمادگی برای اجرایی شدن پروتکل 
خواهرخواندگی نجف اشرف و مشهد، گفت: خراسان رضوی 
تجربه های بسیار موفقی در حوزه اقتصاد دارد که می تواند در 
قالب مشاوره و سرمایه گذاری های مشترک به استانداری نجف 
ارائه شود.استاندار خراسان رضوی بیان کرد: ظرفیت توریسم 
ســامت در خراسان رضوی وجود دارد و از سرکنسول عراق 
در مشهد دعوت می کنیم که از ظرفیت های اقتصادی استان 

بازدید کنند.
در ادامه اسعد ســلطان ابوگلل، سرکنسول عراق در مشهد، 
اظهار کرد: دو کشــور ایران و عراق و ملت های آن ها شرایط 
بسیار سختی در طول تاریخ پشت سر گذاشته اند اما با وجود 

این شرایط همواره تاش کرده اند روابط خود را حفظ کنند.
وی اضافه کرد: دشمنان هر چه برای تفرقه انداختن بین دو 
ملت ایران و عراق تاش کردند، موفق نشــدند، در این راستا 
بسیاری از روابط و ویژگی های مشترک بین دو کشور ایران و 

عراق موجب شده رابطه خوب بین دو کشور ادامه پیدا کند.

یک مسئول خبر داد 
  توزیع گوشت تنظیم بازار 

درخراسان رضوی 
ایرنا: مدیرکل پشتیبانی 
امور دام ســازمان جهاد 
خراســان  کشــاورزی 
رضوی گفــت: از ابتدای 
امسال تاکنون یک هزار 
و ۷۶3 تن گوشــت مرغ 
و قرمز به منظور تنظیم 
بازار استان توزیع شده است. سعادت علی نیا افزود: این میزان 
گوشت توزیع شده شامل گوشت مرغ، قرمز منجمد و گوشت 
گرم گوسفندی می شود که در دو بخش دولتی و خصوصی در 

بازار عرضه شده است.
وی اضافه کرد: یک هزار و 1۶3 تن از این میزان توسط بخش 
دولتی و بقیه که حدود ۶00 تن است توسط بخش خصوصی 
توزیع شده است. مدیرکل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: در این چارچوب بخش دولتی 5۷5 تن 
مرغ منجمد، 514 تن گوشت منجمد گوساله و حدود ۷4 تن 

گوشت گرم گوسفندی توزیع کرده است.
علی نیا افزود: این میزان توزیع گوشت مرغ و قرمز تنظیم بازار 
در مقایسه با مدت مشــابه پارسال ۷0 درصد کاهش داشته 
است که علت آن هم متعادل تر بودن بازار این محصوالت در 

استان طی امسال است.
وی اضافه کرد: هدف از توزیع گوشت تنظیم بازار، ایجاد تعادل 
در قیمت محصول و تأمین نیاز مردم است که خوشبختانه با 
توجه به تعادل نســبی بازار، ضرورت و نیاز به توزیع گوشت 

تنظیم بازار امسال بسیار کمتر از پارسال بوده است.

   مالقات بیماران در
 بیمارستان امام رضا)ع( ممنوع شد

اباغ  براســاس  قدس: 
رئیــس کمیتــه کنترل 
عفونت بیمارســتان امام 
رضا)ع( مشهد، به منظور 
تأمین ســامت بیماران 
مراجعــان  و  بســتری 
ماقات حضوری بیماران 

این بیمارستان تا اطاع ثانوی ممنوع است. 
از تمامی مردم و مراجعان خواسته شده است در راستای حفظ 
ســامت جامعه به ویژه بیماران بســتری شده از مراجعه به 

بیمارستان و اصرار برای ماقات با بیماران خودداری نمایند.
شایان ذکر است ماقات  بیماران در بیمارستان اکبر مشهد 

نیز ممنوع اعام شد.

مهدی کاهانی مقدم    گزارش های رســمی حکایت از کاهش استقبال مردم استان 
برای اهدای خون دارد و این احتمال که ترس از ابتا به بیماری کرونا یکی از دالیل اصلی 
کم شدن مراجعات به پایگاه های انتقال خون شده دور از ذهن نیست. این در حالی است 
که مسئوالن اداره کل انتقال خون خراسان رضوی در هفته های اخیر بارها نسبت به کم 
شدن ذخایر خونی استان هشدار داده و تأکید کرده اند که در صورت ادامه روند فعلی، در 

تأمین خون مورد نیاز بیماران با مشکل مواجه خواهیم شد.
در آخرین اطاعیه این نهاد آمده است: ذخایر خونی برای تمام گروه های خونی در خراسان 
رضوی رو به کاهش است؛ لذا از زائران و مجاوران بارگاه رضوی تقاضا می شود به پایگاه های 

انتقال خون استان مراجعه و به یاری بیماران نیازمند بشتابند.
در این اطاعیه با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاه های انتقال خون، سیر نزولی آنان 
و افزایش نیاز مراکز درمانی به خون در روزهای پایانی سال تأکید شده است: در حال حاضر 
ذخایر خونی در خراسان رضوی کاهش یافته که ادامه این روند در روزهای آینده پاسخگویی 
به بیماران نیازمند و مراکز درمانی را با چالش مواجه خواهد کرد.شــنیده شده استقبال 
ادارات و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی نیز برای استقرار پایگاه های سیار انتقال خون 
در محل فعالیتشان و به منظور تسهیل در مشارکت کارکنان در امر خیر و خداپسندانه 
اهدای خون کاری که تا پیش از این همواره مورد استقبال بود نیز بسیار کم شده و نزدیک 
به تعطیلی است.این اتفاق در حالی است که انتقال خون خراسان رضوی تأمین خون ۶0 
بیمارســتان در این اســتان را بر عهده دارد و سومین تولیدکننده خون در کشور پس از 
استان های تهران و فارس به شمار می رود و این کاهش استقبال و کم شدن ذخایر خون 
اســتان، بیماران نیازمند به خون و فراورده های خونی را با مشکل جدی روبه رو می کند.

  مشغله های ایام پایانی سال
معاون فنی و فناوری های نوین اداره کل انتقال خون خراســان رضوی البته دلیل عمده 
کاهش استقبال اهداکنندگان را مشغله های ایام پایانی سال مردم می داند و می گوید: این 
اتفاقی است که تقریباً در روزهای آخر هر سال شاهدش هستیم و از قبل نیز پیش بینی 

بخشی از این کاهش مراجعه مردم به پایگاه های انتقال خون را داشته ایم.
دکتر علی حسنی عاوه بر این، آلودگی هوا و شرایط آب و هوایی و ناپایداری جوی را از 
دیگر عوامل کاهش مراجعات مردم عنوان می کند و می گوید: آنچه مسلم است اینکه همه 
این عوامل دست به دست هم داده اند تا ذخایر خونی استان به طور قابل توجهی کاهش 
یابد؛ از جمله تبعات این کاهش ذخایر خونی، ناتوانی در پاســخگویی به بیماران نیازمند 
است که عمدتاً در بیمارستان های استان بستری شده اند.وی تأکید می کند: اگر این روند 
تداوم داشته باشد، با توجه به اینکه امکان واردات خون نداریم و از طرفی خون را نمی توان 
مثاً در آزمایشگاه و کارخانه تولید کرد، نمی توانیم به نیاز هرروزه و مستمر بیماران به خون 

پاسخ دهیم و باید منتظر بحرانی بسیار بزرگ تر از کرونا باشیم.
معاون فنی انتقال خون خراسان رضوی در خصوص تأثیر کرونا بر کاهش مراجعه مردم 

برای اهدای خون اظهار می دارد: با توجه به اینکه تمامی راه های پیشگیری از بیماری کرونا 
در دسترس مردم قرار دارد و با رعایت نکات بهداشتی و مراقبت های ابتدایی می توان با آن 

مقابله کرد، نباید ترس از ابتا به کرونا مانع حضور مردم در پایگاه های انتقال خون شود.
وی تأکید می کند: پایگاه های انتقال خون قاعدتاً محل حضور افراد ســالم واجد شرایط 
اهدای خون است، ضمن آنکه در تمامی این پایگاه ها موارد احتیاطی و پیشگیرانه به شدت 
رعایت می شــود؛ اطاعیه های بهداشتی و نکات آموزشی الزم هم برای پیشگیری از این 
بیماری برای مراجعان نصب شــده و تمام این موارد همچنین توسط پزشک و کارکنان 

مستقر در پایگاه به مراجعان آموزش داده می شود.
دکتر حسنی می گوید: نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بیماری کرونا به هیچ عنوان از طریق 
خون منتقل نمی شود و این تصور درستی نیست که چون با خون سروکار داریم، احتمال 

ابتا به بیماری کرونا بیشتر است.
وی همچنین با اشــاره به دلیل دیگری که ممکن است در کاهش مراجعه اهداکنندگان 
مؤثر بوده باشد، تصریح می کند: ممکن است مردم با رعایت توصیه های بهداشتی مبنی 
بر پرهیز از ترددها و حضور غیرضروری در اماکن عمومی، به پایگاه های انتقال خون نیز 
مراجعه نکنند؛ اما تذکر این نکته مهم است که اهدای خون با توجه به نیاز مستمر به آن، 

به طور قطع باید در زمره کارهای ضروری مردم و نیکوکاران قرار گیرد.
وی درباره کاهش اعزام پایگاه های سیار به نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی نیز متذکر 
می شــود که چون این پایگاه ها برای گرفتن خون از اهداکنندگان شاغل در همان نهاد 
مستقر شده و به طور معمول کارکنان واجد شرایط به نوبت مراجعه کرده و تنها افراد سالم 

واجد شرایط پذیرش می شوند، نباید جای نگرانی وجود داشته باشد.
دکتر حسنی در عین حال با ابراز نگرانی از بزرگنمایی درخصوص ترس از بیماری کرونا، 
تأکید می کند: هر چند در مورد این بیماری سوءتعبیر صورت گرفته اما الزم است مردم 

آن را جدی بگیرند و تمام نکات بهداشتی پیشگیرانه را رعایت کنند.

اداره کل انتقال خون استان از مردم استمداد طلبید
ذخایر خونی در وضعیت قرمز

 بیش از 90 درصد 
شرکت های دانش بنیان 

خراسان رضوی 
خصوصی است و این 

یک ظرفیت فوق العاده 
محسوب می شود
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پیاز زرد )سایز متوسط(
گوجه فرنگی

کره پگاه

پنیر )پگاه(مصوب

شهری 

ایرنا   در حالی که شــهردار تربت حیدریه 
شنبه گذشته از ارائه استعفای خود به شورای 
اسامی این شهر خبر داد، اعضای این شورا 
از این موضــوع اظهار بی اطاعــی کرده و 

می گویند شهردار به مرخصی رفته است. 
محمدصادق مجتهدی، شهردار تربت حیدریه 
گفته بود نامه استعفای خود را تحویل اعضای 

شورای اسامی این شهر داده است. 
مهسا رمضانپور، نایب رئیس شورای اسامی 
شــهر تربت حیدریه در این زمینه گفـــت: 
تاکنون نامه ای درباره اســتعفای شــهردار 
این شــهر به دفتر شورا ارسال نشده و شاید 
شهردار اســتعفانامه خود را به رئیس شورا 
تحویل داده اســت.رئیس شــورای اسامی 
شــهر تربت حیدریه نیز با بیان اینکه هنوز 

نامه ای در دبیرخانه شورای اسامی این شهر 
در این باره ثبت نشــده است، گفت: شهردار 
به مرخصی یــک هفته ای رفتــه و نامه ای 
مبنی بر اعام استعفایش ثبت نشده است.

سیدمهدی وقفی افزود: اکنون زمان مناسبی 
برای پذیرش استعفای شهردار نیست و برای 
پیگیری امور مهمی  مانند بافت فرسوده، نیاز 
به حضور وی به شدت احساس می شود و در 
نخستین جلسه اعضای شورا، در این زمینه 

تصمیم گیری خواهد شد.
عضو دیگر شورای اسامی شهر تربت حیدریه 
نیز گفـــت: هنوز نامه استعفای شهردار را 
ندیده ایم و در تماسی که با شهردار داشتم وی 
گفت که به مرخصی رفته و پس از بازگشت 

از مرخصی، تصمیم دارد از شهرداری برود.

نادر سلیمانی با بیان اینکه شهردار گفت نامه 
استعفایش را به رئیس شورای اسامی شهر 
تحویل داده است، افزود: شایعه هایی به نقل از 
شهردار مطرح بود که وی به دور از هر نتیجه 
انتخابات، قصد کناره گیری از سمت خود را 
دارد.وی ادامه داد: اصرار بر ماندن شــهردار 
خیلی مناسب نخواهد بود، زیرا شهردار باید 
عاشــق کارش باشــد و در غیر این صورت 
تبعات منفی متوجه شــهر خواهد شد که 
جبران آن کار سختی خواهد بود.در حالی که 
سه عضو دیگر شورا از استعفای شهردار اظهار 
بی اطاعی کردند، عضو دیگر شورای اسامی 
شهر تربت حیدریه گفت: شهردار استعفانامه 
خود را عصر شنبه هفته گذشته توسط رئیس 

دفترش به شورای شهر تحویل داده است.

احمد وطن دوست افزود: شهردار باید ابتدا به 
جلسه شورا بیاید و علت این تصمیم را بیان 
کند و همچنین در مــورد مواردی از قبیل 
بافت فرســوده و اوراق مشارکت به اعضای 

شورای اسامی توضیحاتی ارائه دهد.
وی ادامــه داد: اگر شــهردار تربت حیدریه 
تصمیم به کناره گیری داشــت چرا دو یا سه 
ماه پیش به این نتیجه نرسیده بود و اکنون 
با توجه به در پیــش بودن عید نوروز، زمان 
مناســبی برای پذیرش اســتعفای شهردار 

نیست.
وی گفت: اعضای شــورای اســامی شهر 
تربت حیدریه پیش از این قصد اســتیضاح 
شهردار را داشتند، اما براساس مصلحت این 

تصمیم را اعام نکردند.

استعفای شهردار تربت حیدریه و سخنان متناقض اعضای شورای شهر

7,450

43,900

8,900

8,000

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد امگا
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه 

های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و 

منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از 
طریق سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   30007۲305



روی خط حادهث

روی خط خبر
  درخواست غیرحضوری

 برای دریافت نهال رایگان در مشهد
شــهردار  معاون  قدس: 
در  گفــت:  مشــهد 
عمومی  سالمت  راستای 
بــرای  شــهروندان، 
درخواســت  بار  اولیــن 
غیرحضــوری دریافــت 
نهــال از طریــق درگاه 

ســامانه ارتبــاط مردمــی ۱۳۷، اپلیکیشــن »شــهر من« 
و ســایت ســازمان پارک هــا و فضای ســبز شــهرداری 
مشــهد به نشــانی gsms.mashhad.ir انجام می شــود.

مهدی یعقوبی افزود: از ماه های گذشته جلسات کارشناسی 
متعددی به منظور برگزاری هرچه بهتر مراســم درختکاری 
برگزار شد که در همین راستا بازه زمانی ۷ لغایت ۱۵اسفند ماه 
برای اجرای برنامه های درختکاری در سطح شهر مشهد تعیین 
و مقرر شد برنامه های متنوعی در طی این بازه زمانی با حضور 
اقشار مختلف مردم، در تمامی مناطق سطح شهر اجرایی شود.

وی گفت: با هماهنگی صورت گرفته امسال شعار درختکاری  
شهر مشــهد با عنوان »درخت دوستی بنشانیم«، به پویشی 
سراســری در سطح کشور تبدیل و مقرر شد در سطح کشور 
تمامی برنامه های درختکاری با عنوان این پویش اجرایی شود.

یعقوبی ادامه داد: در ابتدا مقرر شــده بود حدود ۳۵ ایستگاه 
عرضه نهال رایگان در ســطح مناطق مســتقر شود و حدود 
۲۲۵هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر در اختیار شــهروندان 
مشــهدی قــرار گیرد، اما بــرای حفظ ســالمت عمومی و 
صرفه جویی در وقت شــهروندان و با هدف خدمت رســانی 
مطلوب تر نسبت به ســال های گذشته تصمیم گیری شد تا 
فعالیت این ایستگاه ها لغو شود و این تعداد نهال از طریق ثبت 
درخواست غیرحضوری در اختیار شهروندان گرامی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: پس از دریافت درخواســت شــهروندان به 
صورت غیرحضوری، همه خدمات تأمین و کاشت نهال توسط 
گروه های کاشت درخت، در سطح مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد 
انجام خواهد شــد.یعقوبی افزود: شهروندانی که فضای کافی 
برای کاشت نهال مثمر در محوطه منازل و نهال غیرمثمر در 
مقابل منازل و معابر شهری را دارند، می توانند درخواست خود 

را از طریق سه درگاه پیش بینی شده ثبت کنند .

   مرز افغانستان با ایران باز شد
مهر: مدیــر کل گمرک 
مرز  گفــت:  دوغــارون 
افغانســتان و ایــران که 
دوشنبه گذشته بر اساس 
امنیت  شــورای  مصوبه 
افغانســتان روی  ملــی 
مسافران بسته شده بود، 

از دیروز باز شــد.محمد کوهگرد اظهار کرد: عملیات ورود و 
خروج مســافر هم اکنون در مرز افغانستان و ایران در حال 
انجام است.مدیر کل گمرک دوغارون در خصوص ورود مسافر 
از مرز، افزود: در خصوص موضوع ورود مسافران ایران از ابتدا 
مشکلی نداشته و هم اکنون ورود و خروج با اعمال کنترل های 
بهداشتی توسط کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
تایباد در حال انجام اســت.وی بیان کرد: مــرز دوغارون از 
بزرگ ترین مرزهای کشــور در امر تردد مســافران است، به 
طــوری که روزانه از این مرز حدود 4هزار نفر تردد می کنند، 
این در حالی اســت که روزانه حدود ۸۰۰ دستگاه خودروی 
ترانزیتی از این مرز تردد می کنند.کوهگرد اظهار کرد: دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد هم با تجهیز این مرز به سامانه های 

تب سنج و دوربین کنترلی، روی این ترددها نظارت دارد.

 مدیرکل ثبت اسناد استان خبر داد
  پایان ارائه خدمات به اسناد 

دفترچه ای با آغاز سال 1399
قدس: مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی به ماده 
۱۱ قانون جامع حدنگار کشور اشاره کرد و گفت: مهلت  پنج 
ساله مقرر در قانون برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به 
سند تک برگ حدنگار ، پایان امسال به اتمام خواهد رسید و از 
سال آینده ارائه هر گونه خدمات ثبتی منوط به تعویض اسناد 

دفترچه ای به تک برگ خواهد بود .
محمدحسن بهادر با اشاره به مزایای اسناد مالکیت تک برگ از 
جمله جانمایی مختصات ملک در بانک جامع کاداستر کشور، 
تثبیت و عدم ایجاد تعارض و پیشگیری از جعل تصریح کرد: 
درخواست افرادی که برای تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای 
به تک برگ به ادارات ثبت اسناد و امالک مراجعه می نمایند 
به صورت ویژه رسیدگی و اسناد تک برگ در کوتاه ترین زمان 

صادر و تحویل می شود.
 بهادر در خصوص سنددار کردن امالک قولنامه ای بیان کرد: 
قانون تعیین تکلیف امالک و اراضی فاقد سند رسمی راه حل 
قانونی برای تبدیل مالکیت امالک قولنامه ای به اسناد رسمی 
و دریافت سند مالکیت است و بهترین راه برای خرید ملک، 
خرید امالک دارای ســند مالکیت و تنظیم ســند در دفاتر 
اسنادرسمی برای ایجاد امنیت و آسودگی خاطر در این گونه 

معامالت است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان همچنین به حل مشکالت 
چندین ساله برخی پرونده های ثبتی استان پرداخت و تصریح 
کرد: با بررســی دقیق و کارشناســانه پرونده های تعارضی و 
اختالفی در نیمه دوم امســال موفق به حل مشکل بسیاری 

از مراجعان در واحدهای ثبتی استان شده ایم .

دادستان بردسکن خبر داد
  صدور حکم  انفصال از خدمت 

شهردار سابق شهرآباد 
دادســتان  فــارس: 
بردسکن گفت: به جهت 
تخلفات عدیده شهردار 
انفصال  شهرآباد،  سابق 
از خدمــت وی صــادر 
شــده و پرونده در حال 
طی کردن دیگر مراحل 
قضایی خود است.احمد فرزانه با بیان اینکه یکی از اتهام های 
شهردار سابق شهرآباد، فروش اموال شهرداری به شخصی از 
پیمانکاران شهرداری بوده است، اظهار کرد: پس از چند سال 
از فروش اموال شهرداری به غیر، با پیگیری های دادگستری 
و شــهردار فعلی در شهرآباد، وسیله فروخته شده در یکی از 
شهرهای استان مرکزی شناسایی شد که با دستور و نیابت 
قضایی، دستگاه بیل میکانیکی تمام اتومات شهرداری توقیف 
و سپس با انتقال به شهرستان تحویل شهرداری شهرآباد شد.

دادستان بردسکن با قدردانی از پیگیری های شهردار فعلی 
شهرآباد در مورد روند رســیدگی پرونده شهردار سابق این 
شهر، اظهار کرد: در مورد شهردار سابق شهرآباد گزارش های 
متعددی به دادســتانی و دیگر دستگاه های نظارتی رسیده 
بود که با توجه به عدم پاسخگویی الزم توسط وی، دستگاه 
قضایی ورود پیدا کرد.فرزانه با اشاره به اینکه با ورود بازرسی 
و دستگاه های ناظر تخلفات وی محرز شد، افزود: با تشکیل 
پرونــده قضایی برای وی وثیقه میلیاردی صادر شــد.وی با 
توصیه به دستگاه های اداری اظهار کرد: همه دست اندرکاران 
دولتی در شهرستان باید برابر قانون فعالیت کنند و این مهم 
را سرلوحه کار خود قرار دهند.دادستان بردسکن با بیان اینکه 
با هیچ کس مماشــات نداریم، افزود: با تخلف در هر سطحی 

برخورد می کنیم و نظارت الزم صورت می گیرد.

در یک شرکت صنعتی
  انفجار مخزن نفت

 با مرگ کارگر گره خورد
فرمانده قرمــز:   خط 

از  بردســکن   انتظامی 
مرگ کارگر 4۰ساله بر 
اثر انفجــار یک مخزن 
نفت و گازوئیل در یک 
شرکت صنعتی خبر داد.

سرهنگ عباس نظافتی 
در تشــریح این خبر گفت: در پی اعــالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انفجار  یکی از مخزن نفت و گازوئیل 
در یک شــرکت صنعتی در یکی از مناطق حاشیه ای شهر 
بردســکن، بالفاصله مأموران انتظامی به همــراه نیروهای 
امدادی به محل اعزام شــدند.این مقام انتظامی بیان کرد: با 
حضور مأموران در محل و در بررســی های اولیه مشــخص 
شــد به علت جوشکاری، مخزن نفت و گازوئیل یک شرکت 
صنعتی در حاشــیه شهر»بردســکن« دچار انفجار و یکی از 
کارگران آن به شدت دچار سوختگی شده و به مرکز درمانی 
منتقل شده است.فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن با بیان 
اینکه با وجود تالش های تیم پزشکی به علت شدت جراحات 
وارده کارگر 4۰ ساله جان خود را از دست داد، تصریح کرد: 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

 کشف دو انبار احتکار ماسک
 در سبزوار

خبرنگاران:  باشگاه 
صنعــت،  رئیــس  اداره 
تجــارت  و  معــدن 
ســبزوار گفت: دو انبار 
احتکار ماســک و مواد 
در  ضدعفونی کننــده 
ســبزوار کشف و ضبط 
شــد.علی امیدبخش، رئیس اداره صنعــت، معدن و تجارت 
سبزوار گفت: دو انبار احتکار ماسک، مواد ضدعفونی کننده 
و بهداشــتی با تالش مأموران نیروی انتظامــی، تعزیرات و 
علوم پزشکی در سبزوار کشف شــد. وی ادامه داد: در یکی 
از این انبار ها ۷هزار و ۵۰۰ ماســک به وســیله ســوداگران 
ســودجو احتکار شــده بود. رئیس اداره صنعــت، معدن و 
تجارت ســبزوار گفت: در انبار دیگری نیز عالوه بر محموله 
ماسک، لوازم پزشــکی و مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی 
احتکار شده، کشف شــد. علی امیدبخش افزود: با توجه به 
شیوع بیماری کرونا برخی سودجویان با احتکار ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده تالش می کنند این مواد را با قیمت گران در 
بازار به فروش برسانند.وی ادامه داد: واحد بازرسی و نظارت 
اداره صنعت، معدن و تجارت ســبزوار به صورت مستمر بر 
فعالیت واحد های اقتصادی شامل انبارها، سردخانه ها، مراکز 
عمده نگهداری کاال، مراکز تولیدی و نهاده های دامی نظارت 

دارد و با تخلفات احتمالی برخورد می کند.

دقت عمل ویژه پلیس فریمان در یک عملیات 
 دفن تریاک هم کمکی

 به قاچاقچیان نکرد
فرمانده قرمــز:   خط 

 انتظامي خراسان رضوی 
۲۰۱کیلوگرم  کشف  از 
تریــاک و دســتگیري 
6سوداگر مرگ خبر داد.

محمدکاظــم  ســردار 
این  اعــالم  بــا  تقوي 
خبر گفت: تیم هاي پلیس مبارزه با موادمخدر شهرســتان 
فریمان در اقدامي اطالعاتي به ســرنخ هایي دســت یافتند 
که نشــان مي داد اعضاي یک باند، محمولــه موادمخدر را 
به وسیله یک دستگاه خودرو ســواري پارس از استان هاي 
جنوبي کشــور به خراسان رضوي و پس از آن به شهرستان 
فریمــان انتقــال داده و آنجــا مخفی کرده اند تــا پس از 
برنامه ریزي بعدي به استان هاي مرکزي کشور قاچاق کنند.

فرمانده انتظامي خراسان رضوي تصریح کرد: پلیس فریمان 
پس از ردزني هاي گســترده توانســت 6متهم این پرونده 
را دســتگیر و محمولــه موادمخدر از نوع تریــاک به وزن 
۲۰۱کیلوگــرم را که در محلي دفن شــده بود از زیر خاک 
خارج کند. تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

عقیل رحمانی صبح روز گذشته دیوارهای 
بلند دورتا دور چند صد دســتگاه باغ ویالی 
غیرمجــازی که به واســطه تغییــر کاربری 
زمینی هــای زراعــی و... در منطقــه آرامگاه 
فردوسی مشهد ســاخته شده بود، فروریخت 
تا کاربری واقعی امالک جای خودشــان را به 

ویالهای سربه فلک کشیده و محصور ندهند.

 سود در جیب یک نفر، مشکالت برای 
چند صد نفر!

روز گذشــته با حضــور نماینده دادســتان، 
مدیر جهادکشاورزی، مسئول حفظ کاربری، 
رئیــس اداره امــور اراضی جهاد کشــاورزی 
مشــهد، مأموران یگان امداد ناجا و تیم های 
کمیته صیانت از حریم کالنشهر مشهد، طرح 
گســترده تخریب بناهای غیرمجازی که در 
زمین های زراعی و... ایجاد شده بود به مرحله 
اجرا درآمد. عملیات اجرای قانونی در منطقه، 
ســاعت پنج صبح با حضور مسئوالن مذکور 
در حالی در منطقه کلیــد خورد که پیش از 
آن و برای جلوگیری از وارد آمدن زیان بیش 
از حــد، به افرادی که در محل اقدام به تغییر 
کاربری کرده بودند، اخطارهای متعددی داده 
شده بود، اما عده زیادی گوششان به این ماجرا 

بدهکار نبود.
متأسفانه آنچه در بررسی های میدانی خبرنگار 
قدس مشــهود بود ایــن بود که عــده ای از 
همشــهریان عزیز پیش از خرید زمین ها، از 
نهادهای متولی مانند جهادکشاورزی مشهد 
اســتعالم کاربری فعلی و امکان ایجاد بنا در 
محل را اخذ نکرده بودند و فقط به گفته ها و 
ادعاهای یک سودجو که قطعات زیادی را به 
افراد با وعده آمدن آب و برق گاز و... فروخته 

بود، دل خوش کرده بودند.
در حالی که بارها مســئوالن امر به خریداران 
این گونــه زمین ها توصیــه کرده اند پیش از 

هرگونه معامله در مکان های غیرمجاز و برای 
آنکه مالشان از کف بیرون نرود، تمامی زوایای 
ماجرا را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند، اما 
بازهم در محل شــاهد آن بودیم که متأسفانه 
برخی که پس از عمری تالش ســرمایه ای را 

جمع کرده بودند، به شدت 
پشیمان بودند.

 مدیرجهاد کشاورزی 
مشهد: مردم فریب 

سودجویان را نخورند
امیــد طهماســبی، مدیــر 
جهاد کشــاورزی مشهد که 
به صــورت میدانی در محل 
حضور داشــت و بــر نحوه 
اجرای قانون نظارت دقیقی 
داشت، در حاشیه این اعمال 

قانــون به قدس گفت: با توجه به قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغ ها)اصالحیه سال 
۱۳۸۵( و تشــدید برخورد با مرتکبان تغییر 
کاربری اراضی زراعــی و باغی، موضوع قلع و 

قمع کاربری های غیرمجاز به قانون اضافه شد.
مدیر جهادکشاورزی مشهد تصریح کرد: بنابر 
این زارعان، کشــاورزان، مالــکان زمین های 
کشــاورزی و... برفرض داشتن سند مالکیت 
ملکــی، حق تغییر کاربــری اراضی مذکور را 
به هیچ عنــوان ندارند، آن ها 
حق ندارنــد دور زمین ها را 
دیوارکشی و در این زمین ها 

ویالسازی کنند.
 این دســت زمین ها باید به 
همــان صــورت زراعی و یا 
باغی و بدون آنکه دورشــان 
استفاده  ، مورد  دیوارشــود 
قــرار بگیرنــد.وی در مورد 
زمین هــای  قطعه بنــدی 
کشاورزی هم عنوان کرد: با 
توجه به اینکه باید برای این 
کار نسبت اراضی کشاورزی 
رعایت شود، بنابراین قطعات ۵۰۰، یک هزار و 
۲هزار متری به هیچ عنوان مورد تأیید نیست 
و توصیه می شود مردم فریب برخی بنگاه ها و 

افرادی را که این گونه زمین ها را قطعه بندی 
و به فروش می رســانند نخورند و مراقب این 
موضوع باشند تا پول و سرمایه خودشان هدر 
نرود. از ســوی دیگر مطمئن باشند سازمان 
جهاد کشــاورزی با این گونه اقدام ها موافقت 
نخواهد کرد و در نهایت ســازه های غیرمجاز 
ایجاد شــده در محل به تلی از خاک تبدیل 

خواهد شد.

 ماجرای 90هکتار زمین زراعی 
که آزاد شد

این مقام مســئول همچنین در مورد وسعت 
پهنه ای که اعمال قانون شــد، بیان کرد: در 
پی اجرا و اعمال قانــون صورت گرفته در دو 
منطقه حاشــیه روستای فردوســی و خرق، 
حدود 9۰ هکتار زمین تغییر کاربری داده شده 
از محاصره مستحدثات ایجاد شده خارج و به 
وضع ســابق اعاده شد.امید طهماسبی افزود: 
همچنین در این پهنه وســیع، حدود  6۵۰ 
قطعه باغ ویال ایجاد شده بود که تمامی آن ها 
مورد اعمال قانون قرار گرفت.از طرفی حدود 
4۰۰قطعه از کل این قطعات در انتهای جاده 
شــاهنامه واقع و ۲۵۰ قطعه هم در محدوده 
روستای خرق قرار داشت. تمامی این قطعات 
چــه داخل حریــم و چه خــارج، به صورت 

غیرقانونی قطعه بندی شده بود.
مدیر جهادکشاورزی مشهد در پایان  بیان کرد: 
بازهم به افرادی که اخطار جهادکشــاورزی را 
دریافت کرده اند و به آن ها مهلت داده شــده تا 
محل تغییر کاربری داده شده را به حالت سابق 
برگردانند، توصیه می کنیم پیش از اعمال قانون 
و تحمیل هزینه های تخریب دیوارکشــی و ... 
خودشان اقدام به جمع آوری این موارد بکنند، 
چنان که همین امروز و در حین اجرای قانون 
برخی از عزیزان خود به این امر مبادرت کردند 

که جای قدردانی دارد.

روز گذشته و در پی یک اقدام هماهنگ و قاطع

دیوار 650 باغ ویالی غیرمجاز فروریخت

مدیر جهاد کشاورزی 
مشهد:حدود 90 هکتار 

زمین تغییر کاربری 
داده شده از محاصره 

مستحدثات ایجاد شده 
خارج و به وضع سابق 

اعاده شد

بــرش

آب و هوا
 پیش بینی باران های رگباری

 و آبگرفتگی معابر در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: با ورود سامانه 
بارشی از نواحی غربی به استان شاهد بارندگی همراه با افزایش 
سرعت وزش باد خواهیم بود. از بعد از ظهر امروز چهارشنبه بر 
گسترش و حجم بارش ها که غالباً به شکل رگبار باران همراه 
با وزش باد شــدید )با احتمال رعدوبرق و بارش تگرگ و در 
نواحی مســتعد آبگرفتگی معابر و ایجاد رواناب( خواهد بود، 
افزوده می شــود. از اواخر وقت امروز و طی فردا ضمن کاهش 
قابل مالحظه دما، بارش ها در غالب نقاط استان به صورت برف 
خواهد بود. در این مدت تشکیل مه، کاهش دید، کوالک برف، 
یخ زدگی و لغزندگی سطح جاده ها سبب اختالل در سیستم 
حمل و نقل استان خواهد شد. در فعالیت سامانه فوق بیشترین 

حجم بارش ها در نواحی شمالی و غربی استان خواهد بود.
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عقیل رحمانی   با توجه به فعالیت گسترده مراکز زیرزمینی و 
مخفی عرضه قلیان در مشهد، با دستور دادستانی طرح جمع آوری 
قلیان های حاشیه ســاز اجرا و در این زمینه ۱۳ نفر هم بازداشت 
شدند.چندی پیش اطالعاتی به مرکز فرماندهی پلیس واصل شد 
که حکایت از عرضه گسترده و غیرمجاز قلیان به صورت زیرزمینی 

در حوالی خیابان امام رضا)ع( داشت. 
از همیــن رو بود که مأموریت بررســی ماجرا به تیم های نظارت 
بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی اســتان سپرده شد تا آن ها 
تمامی مراکز فعال و زیرزمینی عرضه قلیان را شناسایی کنند.رصد 
میدانی و پوششی در منطقه ثامن به صورت ویژه ای در دستور کار 
قرار گرفت و این رویه چند روزی ادامه پیدا کرد تا اینکه مأموران 
توانستند به چندین مرکز مخفی عرضه قلیان ورود و مکان ها را 

شناســایی کنند.در حین اجرای عملیات پوششی مشخص شد 
برخــی از این مراکــز در خانه های قدیمی و غیرقابل ســکونت، 
حمام های قدیمی و...قرار داشت و متولی هر محل معموالً مشتری 

خود را می شناخت و در را روی آن ها باز می کرد.
در ادامه موضوع به مقام قضایی منعکس و دســتور پلمب مراکز 
عرضه قلیان هم صادر شــد. از همین رو بود که دوشنبه گذشته 
مأموران پلیس به همراه کارشناسان شبکه بهداشت مشهد راهی 
محل های مورد اشاره شــده و تمامی 6مرکز زیرزمینی را پلمب 
کردنــد.در پی اجــرای این طرح که جای تشــکر دارد و در این 
شرایط حساس می تواند از انتقال برخی ویروس ها جلوگیری کند، 
6۰۰عدد قلیان جمع آوری و ۱۳نفر از عامالن اصلی و گردانندگان 

مراکز مذکور نیز بازداشت شدند.

در پی اجرای یک طرح ضربتی

6 مرکز زیرزمینی عرضه قلیان پلمب شد

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

  فکری به حال ما کنید
با سالم، بنده از پرسنل سامانه دوچرخه در سطح شهر هستم. می خواستم مطرح شود که ما از 
اول زمستان بیکار شده ایم، نامه زدیم به شهرداری و شورای شهر که هیچ کدام پاسخگو نبودند. 

لطفاً پیگیری شود و یک فکری به حال ما بکنید.
915...9۸39

 ریل های قطار شهری زنگ زده است
ریل های قطار شهری به نظر همه زنگ زده 
و صداهای گوش خراشــی به داخل کابین ها 
می آید و نیاز بــه روغــن کاری و ... دارد. از 
مسئوالن قطار شهری می خواهیم بیشتر به 

فکر مردم باشند.
935...2620

 مأموران راهور سختگیری کنند
چرا مأموران راهور نسبت به پارک خودروها در پیاده روها سختگیری نمی کنند؟ همین جوری هم مردم 

برای رفت وآمد در پیاده روها مشکل دارند.
915...9231

 سازمان ثبت برای ما کاری کند
چرا سازمان ثبت اسناد برای اسناد مالکیت  مالکان آپارتمان های هماکار در الهیه پس از گذشت 

۲۵سال کاری نمی کند؟
936...5۴10

  در مترو و اتوبوس دستمال کاغذی 
بگذارید

لطفــاً برای پیشــگیری از شــیوع کرونا در 
اتوبوس هــا و مترو دســتمال های کاغذی 
بگذارید تا افرادی که نیاز دارند، استفاده کنند.

93۸...5۸7۴

  کمبود فضای سبز در بولوار توس
حاشیه بولوار توس را درختکاری و گل کاری کنید به خصوص جاهایی که بدون کاربری متروکه 

هستند. با توجه به اینکه این منطقه با کمبود فضای سبز مواجه است.
915...01۸7

  پیگیر مشکل سهامداران مظلوم پدیده باشید
لطفاً پیگیر مشکل  سهامداران مظلوم پدیده که6 سال است کسی جوابگوی آن ها نیست، باشید. 

منتظریم مرحله دوم مجمع را برگزار کنند، به خدا مشکل داریم.
915...7210

  بیمارستان رضا هنوز در مرحله سفتکاری!
4۱ سال از شروع ساخت بیمارستان رضا در بزرگراه آزادی مشهد می گذرد و هنوز در مرحله 
ســفتکاری است! در چین در عرض ۱۰روز یک بیمارستان ساختند . باید نام تأمین اجتماعی 
مشهد  را در کتاب رکوردهای جهان به عنوان خونسردترین سازمان در جهان در زمینه ساخت 

مراکز درمانی نوشت.
915...9625
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ورزش رخاسان

گفتوگوباوالدینشهیدمدافعحرمحجتاالسالم»میرزامحمودتقیپور«

برای ظهور تمرین می کرد
انتخاب شده  شــهید،  ســرورهادیان
خداوند اســت. کســی که برای رسیدن به 

شهادت زحمات زیادی کشیده است.
این را مادر شهید میرزا محمود تقی پور در 
بازگویی خاطرات پســر شهیدش می گوید 
و می افزاید: محمود ســال ۱۳۶۱ در مشهد 
و در منطقه آزادشــهر به دنیا آمد. او برای 
فراگیری دروس حوزوی و علوم دینی وارد 
حوزه علمیه مشهد شد و سپس به شهر قم 

مهاجرت کرد و در این شهر ساکن شد. 
وی پیش از این ســه مرتبــه با نام جهادی 
»ابوقاســم« برای فعالیت هــای تبلیغی در 
ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به سوریه اعزام 
شــده بود و آخرین مرتبه از ســوی گردان 
۱۰۲ حضرت معصومه)س( تیپ مســتقل 
۸۳ امــام جعفرصادق)ع( به ســوریه اعزام 
شــد و در نهایت ظهر روز اربعین سال ۹۶ 
در حومه »دیرالزور« بر اثــر برخورد با تله 
انفجاری به شــهادت رسید. روحانی شهید 
مدافع حرم حجت االســام تقی پور به دلیل 
شــهادت در روز اربعین به »شهید اربعین« 

معروف شده است.

 منتخب های خداوند 
در ادامه مادر شــهید این روحانی گرانقدر 
با بیان اینکه پســر او هم مثل همه بچه ها 
بزرگ شــد و درس خوانــد، تأکید می کند: 
شــهید وقتی به شــهادت می رسد از همه 
انســان ها مقامش باالتر است. این پرسش 
مطرح اســت که یــک جــوان ۲۰ یا ۳۰ 
ســاله چه می کند که خداوند او را انتخاب 
می کند و چنین مقامی را بدســت می آورد 

که مقامش باالست.
خانــم تقی پــور اظهار می کنــد: محمود از 
نوجوانی مبارزه با نفس را شــروع کرده بود. 
در دوران راهنمایی در مسجد جواداالئمه در 
پایگاه بسیج با بچه های اهل و صالح ارتباط 
داشت و در مراسم مذهبی شرکت می کرد و 

سپس به حوزه علمیه رفت. 

 اخالص و پشتکار 
وی تصریــح می کنــد: ویژگــی خــاص او 
اخاصش بود. کار را برای رضای خدا انجام 
مــی داد و حتی به من کارهــای خوبش را 
نمی گفت و اهل دروغ نبود. من و همسرش 
بعد از شــهادتش کارهای خیر او را متوجه 

شدیم که این نشان از اخاص او دارد.
وی درباره ســایر خصلت های انســانی پسر 
شهیدش بیان می کند: ویژگی دیگر محمود 
پشــتکارش بود. اگر برای بی بضاعتی کاری 
انجام می داد او را در نیمه راه رها نمی کرد. 
وقتی خواســت به ســوریه اعزام شود و به 
پــادگان رفــت، گفتند، نیــرو الزم ندارند. 
خیلی از دوســت های محمود کــه رفتند، 

گفتند ما رفتیم و وظیفه مان را 
انجام دادیم، اما محمود آن قدر 
پایگاه های متفاوت را رفت که 
یکــی از مســئوالن پادگان ها 
بعد از شــهادتش به دیدار ما 
آمد و گفت، مــن تصور کردم 
محمود دوران ســربازی اش را 
در پادگان ها گذراند آن قدر که 

اصرار کرد برود.

 او عزت و مرتبه پیدا کرد
وی بیان می کنــد: وقتی خبر 
شــهادت فرزندم را دادند مثل 
همه مادرها گریســتم. زندگی 

۳۵ ســاله محمود از جلو چشمانم گذشت. 
زندگــی اش را مرور کردم و بــه یاد نیاوردم 
لحظــه ای را که از او ناراحت شــده باشــم. 
کاری گفته باشــم که انجام نداده باشــد و 
یا خواسته ای داشــته باشم که فراهم نکرده 
باشــد. همه ما می توانیم خودمان را با شهدا 
مقایســه کنیم که چقدر در مسیر آن ها گام 
برمی داریــم. بارها من خواب بــودم و بیدار 
می شــدم و می دیدم کف پایم را می بوسید، 
من خجالت می کشــیدم و می گفت، مامان 
من برای بزرگ شدن خودم این کار را انجام 
می دهم. وقتی فرزندی پای پدر و مادرش را 
می بوسد خداوند به او عزت و مرتبه می دهد.

مادر شــهید حجت االســام تقی پور با بیان 
خاطره ای از دوران درس خواندن پســرش در 
حوزه، می گوید: شــهید محمود در نوجوانی 
گفت مبلغی را به من قرض بدهید. پرسیدم، 
برای چی؟ گفــت، اجازه بدهید، بعداً توضیح 
دهــم. مدت ها گذشــت، رفت و برگشــت و 
پرســیدم، گفت، آن زمان عابربانک نبود و از 
شهرستان ها در حوزه هم طلبه داشتند. دو سه 
تا طلبه شهرســتانی برای گرفتن پول قرضی 
به من مراجعه کردند، من خجالت کشــیدم 

کــه پولی نداشــتم به 
بدهم،  قــرض  آن هــا 
را  آن  می خواســتم 
بگذارم در جیب کتم و 
اعام  هم حجره ای ام  به 
کردم اگر کســی آمد و 
قرض خواســت به من 
دیگر نگــو، خودش هر 
بردارد  چقدر می خواهد 
بگذارد  و  بیایــد  بعد  و 
و اگر واقعاً نتوانســت و 
پول را نگذاشت اشکالی 

ندارد.

 تمرین برای ظهور 
این مادر شــهید تأکید می کند: من تعجب 
کردم، گفتم مگر می شود آدم نخواهد بداند 
پولش را به کی قرض می دهد؟ گفت، مامان 
من سرباز امام زمانم، دارم برای آمدن ظهور 
امام زمــان تمرین می کنــم آن زمان همه 
مؤمنان جیبشــان یکی می شود و از یک جا 

خرج می کنند.
این بانوی صبور خاطرنشان می کند: محمود 
بــا افراد متفاوتی در ارتبــاط بود، حتی اگر 
در خط فکری او نبودند، سعی می کرد حال 
همه اقوام و آشنایان را بپرسد و به صله رحم 
اعتقاد خاصی داشــت تا اگر مشکلی یا درد 
دلی دارند با او احســاس صمیمیت کنند تا 
جایی که حتی کسانی که در خط او نبودند 
به او گرایــش پیدا می کردند. بســیاری با 
رفتــار او نماز و حجاب را شــروع کردند و 
می گفتنــد بین مؤمنان اطــراف ما محمود 
را قبول داشــتیم، چراکه او هیچ وقت به ما 

بی احترامی نمی کرد.

 والیتمداری و حس وظیفه 
وی می افزایــد: برخــورد خــوب ما موجب 
می شود دیگران به دین عاقه مند شوند. محمود 

آگاه و به روز بود و فرمایشــات رهبری را دنبال 
می کــرد و والیتمدار بود و از بین فرمایشــات 

رهبری وظایفش را پیدا می کرد.
این مادر شهید ادامه می دهد: درست است در 
کشور برخی مشکات و مسائل وجود دارد که 
از آن ناراحتیم، اما آن ها به این برنمی گردد که 
ما مسائل شرعی و دینی مان را رعایت نکنیم. 
متأســفانه گاهی حواســمان به جوان هایمان 

نیست. ما درهمه حال باید آماده باش باشیم. 
وی خاطرنشــان می کند: درســت در آخرین 
حماتی که ســردار ســلیمانی داشت پسرم 
در اربعین به شهادت رســید و سه روز بعد از 
شهادت او اعام شــد که این منطقه دیگر از 

داعش پاک شد.
او تأکید می کند: شب عملیات پسرم در دفتر 
خاطراتش می نویسد، فردا عملیات است و من 
در این عملیات شرکت می کنم و شهید می شوم 

و این نوشته آخرین دستنوشته من است. 
مادر شهید می افزاید: دوســتان پسرم از او در 
لحظه شهادتش فیلم گرفته اند او در حالی که 
خونریزی و آسیب دیدگی شدیدی در ناحیه پاها 
داشت و یک ربع بعد به شهادت می رسد، ذکر یا 
زینب یا زهرا و شهادتین را می گوید. با آن همه 
جراحت حتی یک ناله و آه نداشــت، زیرا او به 

آرزویش رسید. 

 شهادت در اربعین 
پدر شهید محمود تقی پور نیز در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: اربعین ۹۵ به زیارت امام 
حسین)ع( که می رفت از ایشان شهادتش را 
خواســت که نصیبش شــود و می گفت من 
شــهادت را در جوانی و روز خاص می خواهم 
و در اربعیــن ۹۵ آرزو کرد که در اربعین ۹۶ 

به شهادت برسد.
حسنعلی تقی پور خاطرنشان می کند: محمود 
پایان نامــه دکترایش مانده بود و همســرش 
برایمــان تعریف کرد که هربار به او می گفتم 
پایان نامــه ات را انجــام بــده، او می گفــت، 

ان شاءاهلل بعد از پایان جنگ.
این پدر شهید می افزاید: بعد از شهادت پسرم 
بسیاری از کارهای او را متوجه شدیم. محمود 
مربی کوهنوردی طاب بود و ســاالنه هزار 
درخت بین تهران و قم می کاشت و شنیدیم 
که برای بسیاری از افراد بی بضاعت در اجاره 

و خرید خانه کمک کرده است.
شایان ذکر است این شهید مدافع حرم عضو 
شورای مرکزی مؤسسه باغ مبین و مسئول 
گروه جهادی طراوت ماندگار )فعال در زمینه 
محیط زیســت( بود. وی همچنین به عنوان 
دانش پژوه مؤسســه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( قم فعالیت داشت. حجت االسام 
تقی پور دو فرزند پسر و دختر به نام های زهرا 
۱۱ ســاله و مرتضی هفت ســاله از خود به 

یادگار گذاشته است.

زپشکی

پیشگیری
 معاون خدمات شهری شهرداری خبر داد

ضدعفونیتمامیفضاهایعمومی
مشهدبرایمقابلهباکرونا

خدمات  معــاون  قدس: 
شهری شهرداری مشهد از 
انجام اقدام های پیشگیرانه 
برای مقابله با ویروس کرونا 

در شهر خبر داد.
مهدی یعقوبی با اشاره به 
شهروندان  سامت  اینکه 

یکی از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری مشهد است، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه کارگران خدمات شــهری در سطح شهر 
فعالیت دارند، برای تمامی آن ها آموزش های پیشگیرانه فردی در 
خصوص بیماری کرونا ارائه شــده است، همچنین در این زمینه 
ماسک ها و دســتکش هایی که به کارگران تحویل داده شده به 
صورت روزانه تعویض و برای پاکبانانی که کار حمل زباله را برعهده 
دارند دســتکش ها در انتهای هر پست به صورت الزامی تعویض 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه راهکارهای پیشگیری از بیماری کرونا به 
صورت بنر و پوســتر در ورودی همه سرویس بهداشتی ها نصب 
شده است، افزود: تمام سرویس بهداشتی های فعال در شهر طی 

سه نوبت در طول روز ضدعفونی می شوند.
وی به شست وشو و گندزدایی خودروهای حمل پسماند پس از 
زباله گیری اشاره کرد و گفت: عاوه بر خودروهای حمل پسماند، 
مخازن زباله ۱۱۰۰ لیتری و مخازن ثابت زباله در سطح شهر نیز 

گندزدایی می شوند.
یعقوبی گفت: تمام سرویس های بهداشتی عمومی و مشارکتی، 
ایستگاه های اتوبوسرانی، پله برقی های موجود در شهر و آسانسور 
پل های هوایی توسط اکیپ ویژه که در هر منطقه مستقر شده 
است، ضدعفونی می شوند. معاون شهردار مشهد با اشاره به اینکه 
حفظ سامت و ایمنی شهروندان برای مدیریت شهری بسیار با 
اهمیت اســت، گفت: عاوه بر اینکه تمام بازارهای شهرداری به 
صورت ویژه گندزدایی می شــوند، تمامی سبدهای خرید مورد 
استفاده مشترک در بین شــهروندان، در بازارهای شهرداری به 

صورت مستمر گندزدایی و ضدعفونی می شوند.
وی با اشاره به اینکه اباغ دستورعمل های پیشگیری به تمامی 
پیمانکاران نگهداری فضای سبز مناطق، سازمان پارک ها و فضای 
سبز، کمربند سبز و همچنین کارشناسان ناظر مقیم پیمان های 
مذکور ارســال شده اســت، گفت: زمین های ورزشی در سطح 
مناطق با تانکر فشــار قوی شست وشو شده، لوازم بازی کودکان 
و وسایل بدنسازی نیز با محلول، ضدعفونی می شوند. همچنین 
بنرهای آموزشی با موضوع رعایت بهداشت و شست وشوی مرتب 

دست ها، در مکان های مورد نظر نصب شده است.
معاون شهردار مشهد افزود: به منظور رعایت موازین بهداشتی، 
تمامی آبسردکن های معابر ســطح شهر و بوستان ها غیر فعال 
شده و سکوهای آبخوری به صورت مرتب گندزدایی و شست وشو 
می شوند. وی گفت: براساس هماهنگی های انجام شده با سازمان 
میادین، ایستگاه های ارائه بطری های آب معدنی با قیمت کارخانه 

به خصوص در بوستان های بزرگ مستقر می شوند.
یعقوبــی اظهار کــرد: با انجــام بازدیدهای مســتمر از تمامی 
ســرویس های بهداشتی موجود در ســطح بوستان ها، وضعیت 
تأمین مایع دستشویی، تخلیه مرتبط سطل های زباله، استفاده 
از کیسه زباله، فعال بودن سیستم تهویه، گندزدایی دیوارها، درها، 

دستگیره ها بررسی می شود.
وی ابــراز کرد: عاوه بر بازدید مســتمر از مصا های موجود در 
بوســتان ها، این مصا ها به صورت دو نوبت در روز پس از اقامه 

نماز، ضدعفونی و گندزدایی می شوند.

 سرمربی مشهدی تیم ملی جودو:
بهترینزمانبرایاستعدادیابیاست

قدس:سرمربی مشهدی 
تیم ملی جــودو گفت: 
جودو،  فعلی  شرایط  در 
بهتریــن فرصــت برای 
استعدادیابی فراهم شده 
در  فدراســیون  و  است 
موضوع  ایــن  خصوص 
تاش خواهد کرد. مســعود حاجی آخونــدزاده در خصوص 
شرایط تیم ملی جودو گفت: در شرایط فعلی که جودو ایران با 
تعلیق ظالمانه روبه رو شده است، فرصت خوبی به وجود آمده 

است که روی استعدادیابی تمرکز کنیم.
وی ادامه داد: مسئوالن فدراسیون به بحث استعدادیابی توجه 
ویژه  ای دارند، خوشبختانه جودو در مسیری قرار گرفته است 

که می توان با خوش بینی به آینده آن نگاه کرد.
حاجی آخوندزاده عنــوان کرد: چندی پیش رقابت هایی در یزد 
به منظور اســتعدادیابی برگزار شد که در نهایت ۱۰۰ جودوکار 
شناسایی شدند و افراد برگزیده به دو گروه ۵۰ نفری تقسیم شدند 

و براساس برنامه در اردوهای استعدادیابی حاضر خواهند شد.

محمود از نوجوانی 
مبارزه با نفس را شروع 

کرده بود. در دوران 
راهنمایی در مسجد 

جواداالئمه در پایگاه 
بسیج با بچه های اهل و 

صالح ارتباط داشت و در 
مراسم مذهبی شرکت 

می کرد و سپس به حوزه 
علمیه رفت

بــرش

کیتآزمایشکرونابهمشهدرسید
ایرنــا:دانشــگاه علوم 
مجهز  مشــهد  پزشکی 
تشــخیص  آزمایش  به 
ویــروس کرونا شــد و 
از امــروز آزمایش هــای 
تشــخیص کرونا در این 

شهر انجام می شود. 
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد با بیان این 
مطلب، گفت: هم  اکنون دستگاه های مورد نیاز تشخیصی در این 
ارتباط در حال کالیبره شدن هستند و به زودی نمونه گیری کرونا 

ویروس در خراسان رضوی راه اندازی می شود. 
دکتــر حمیدرضا رحیمی افــزود: تا پیش از ایــن همه نمونه 
آزمایش های بیماران مشــکوک به کرونا در مشــهد و خراسان 
رضوی به تهران ارسال می شد و از بابت فرایند تشخیصی مشکلی 
نداشــتیم، اما با تجهیز دانشــگاه علوم پزشکی مشهد به کیت 

تشخیص آزمایش کرونا این فرایند آسان تر شده است.
وی اضافه کرد: براساس تحقیقات انجام شده ویروس کرونا قابلیت 

تشخیص آزمایشگاهی تا ۹۰ درصد موارد را دارد.
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فضایمجازی: 

میراث رفهنگی

ایسنا: رئیــس گروه 
موزه های اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و 
خراسان  صنایع دســتی 
رضــوی گفــت: از اداره 
کل امور موزه ها در تهران 
پیگیر این موضوع هستیم 

و افراد مربوطه نیز در خصوص تعطیلی موزه ها و اماکن تاریخی 
با وزارت بهداشــت در ارتباط بوده و منتظر خبر از سوی این 

وزارت برای تصمیمات نهایی هستیم. 
محمدرضا پهلــوان در خصوص تصمیم گیری برای تعطیلی 
اماکن تاریخی و موزه ها برای پیشــگیری و مقابله با ویروس 
کرونا، اظهار کرد: در صورت اعام وزارت بهداشــت تعطیلی 
این مراکز به استان ها نیز اطاع داده می شود، ضمن اینکه اگر 
تصمیم بر تعطیلی گرفته شود این تعطیلی برای ایام نوروز نیز 
ادامه خواهد داشــت. اداره کل موزه ها در وزارتخانه تصیمات 
نهایی را به صورت کتبی به ما اباغ خواهند کرد که در صورت 

تعطیلی چند روز تعطیل خواهد بود. 
وی خاطرنشان کرد: مســئوالن موزه های استان ها به اتفاق 
پیگیر این موضوع هســتند تا هر چه زودتر تصمیم گیری در 

مورد تعطیلی اماکن مشخص شود.
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

۱. دادگر- مردابی بین المللی و زیبا در گلستان 
و در امتداد شمالی جنوبی ضلع شرقی دریای 
 خزر ۲. عکس العمل- تقدیم کردن- بی آبرو 
۳. آواز ترســناک- لولــه تنفســی- مادر 
ورزش ها- بدنه 4. هم وطن من و شما- برس 
دندان شویه- پسوند شباهت ۵. نفی تازی- 
درنگ کردن- توسری خور آهنگری ۶. برابر 
فارسی »اســتوانک« را برایش برگزیده اند- 
بــرادر حضرت موســی»ع« 7. مذمــت در 
 شــعر- نسبت داشــتن- برهنه- ابر زمینی 
۸. چراگاه ایات- تکان و جنبش- یک ویک- 
ســخن چین ۹. تای جامه- رودخانه عرب- 
آدمــک چوبی ســر مزرعه- صــوت و نوا 
۱۰. ناشایســت- اجاره کننده ۱۱. جال و 
جبروت- شهری آذری- ناراست ۱۲. ضمیر 
بی حضور- ماده ای کــه میت را باآن معطر 
 می کنند- ابزاری بــرای دنده کردن مهره ها 
۱۳. محنــت- ســخن صریح- ســرزمین 
بلقیــس- اهل هرات ۱4. نوعی مسلســل 
آلمانی- آشیانه مرغان شکاری- تمام طول 
چیزی ۱۵. بازیگر فقید سینمای کشورمان 

که بــا نقش آفرینی در هامــون تبدیل به 
چهره ای به یادماندنی شد- کان شهر مقدس 

مسلمانان

 ۱. مخترع انگلیسی تمبر- سرگذشت قدما 
۲. پرنــده ترازونشــین- برنا- الهه عشــق 
یونان باســتان ۳. یکی از دو فرشته ای که 
شب اول قبر بر میت نازل می شوند- پسر- 
ســودای ناله- پایین رفتن آب دریا 4. نوعی 
روغن خوراکی- شــراکت بستن- از ضمایر 
زبان انگلیســی ۵. آتــش مختصر- مارکی 
قدیمی بــرای تیــغ ریش تراشــی- نامه 
 درهــم پیچیدنــی ۶. کــت - جداکردن 
7. رودی در منطقــه ســیبری روســیه- 
نــت  درویــش-  خــدای  ضروریــات- 
گرداگــرد  گناهــکار-   .۸ اســتمرار 
 دهــان- مایــه آهنــگ- ته نشین شــده 
۹. حرف همراهی- چاشــنی دوسویه- تیم 
فوتبال کاتاالن ها- حرف دوم یونانی ۱۰. چرخ 
گاری- طلب باران کردن ۱۱. مجبورشــده- 
تاج خروس- عدد ماه ۱۲. مساوی- اتحادیه 

چند شرکت برای کنترل و سیاست گذاری قیمت کاال 
یا خدمتی- سنگ گران قیمت ۱۳. از انگشتان دست و 
 پا- دل آزار کهنه- کشــور اصرارکننده- پارسنگ ترازو 
 ۱4. واحدی در وزن حدود ۲۸گرم- مظهر و سمبل- باجه 

۱۵. غذای میان روز- نوعی سس مایونز پرطرفدار

افقی

عمودی

گفت:  گناباد  پزشــکی  علوم  دانشــگاه  رئیس  ایرنا: 
دو بیمار مشــکوک به ابتای بیمــاری کرونا در این 
شهرســتان شناسایی و نمونه های آزمایش طبی آن ها 
برای بررســی دقیق به تهران ارسال شده است.  دکتر 
جــواد باذلی دیروز در جمع خبرنگاران این بیماران را 
یک طلبه که به تازگی از استان البرز و یک دانشجوی 
قمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد که از قم به خراسان 
رضوی ســفر کرده معرفی و بیان کرد: آن ها به خاطر 
عائم شــبیه کرونا تحت درمــان قرار گرفته و پس از 

مدتی قرنطینه از بیمارستان مرخص شده اند.
وی ادامــه داد: همچنین آموزش های کاربردی الزم و 
مؤثر برای پیشگیری از بیماری، به افراد ترخیص شده 

و اطرافیانشان داده شده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گناباد همچنین دوره 

پیک بیماری آنفلوانزای نوع B را مشــابه عائم کرونا 
اعام کرد و افزود: افراد مشــکوک به بیماری کرونا به 
طور دقیق معاینه شده و اگر در گناباد ابتای به آن در 
فردی ثابت شود بافاصله در بیمارستان عامه بهلول 

گنابادی قرنطینه شده و تحت درمان قرار می گیرد.
وی گفت: افراد دارای عائم مشکوک به کرونا با حال 
عمومی مســاعد نیز در منزل قرنطینه شــده و تحت 
مراقبت الزم خواهند بود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گناباد در ادامــه همچنین مخالفت خود را با تعطیلی 
مدارس و دانشــگاه ها در این منطقه اعام و بیان کرد: 
تنها مدارس و واحدهای آموزشی در مناطقی که نمونه 
مثبت بیماری کرونا در آن ها مشــاهده شــده تعطیل 

شوند.
وی گفــت: اعــزام دو کاروان زیارتــی از گناباد به قم 

متوقف شد و تا اطاع ثانوی چنین فعالیت هایی انجام 
نمی شود. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان:

دو مورد مشکوک کرونا در گناباد شناسایی شد

آیاموزههاواماکنتاریخیتعطیلمیشوند؟

خبر
رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی:

رسانههاعلمداربصیرتبخشی
بهمردمهستند

زمان  رئیس ســا قدس:
بســیج رســانه خراسان 
رضوی رسانه ها را علمدار 
حرکت بصیرت بخشی به 
مردم توصیف کرد و گفت: 
ســاح در جنگ جهانی 
ســوم، ابزارهای رسانه ای 
اســت و این سنگر باید توسط خبرنگاران که در خط مقدم این 
جبهه هستند،  حفظ شود.  عباس محمدیان در نشستی با مدیران 
و اعضای شورای مشورتی کانون بسیج رسانه مؤسسه فرهنگی 
قدس با اشاره به اینکه بسیج فراجناحی بوده و بدون وابستگی در 
مسیر حفظ و تعالی ارزش های انقاب حرکت می کند، افزود: در 
جنگ نرم که سخت و فرسایشی است بسیج نقطه وصلی است 
که دل ها را به هم نزدیک کرده و با حفظ همگرایی، همه سایق 
سیاسی را در حلقه خود جای می دهد تا با توان جمعی ایجاد شده 

خلق حماسه را رقم بزند. 
رئیس ســازمان بسیج رسانه خراسان رضوی از نبود نهاد صنفی 
قوی، خألهای قانونی، بیمه و امنیت شغلی برای فعاالن رسانه ای 
ســخن گفت و افزود: کانون های بسیج در رســانه های استان 
باید تاش کنند با برداشــتن بارهای به زمین مانده، به مدیران 
و همکاران رســانه ای خود یاری رســانده و گرهی از مشکات 
تشکیات بگشایند و در این مســیر مطالبه گری بحق، انصاف 
و عدالت را مد نظر داشــته باشند. به گفته وی، خألهای قانونی 
مطبوعات شرایط فعالیت رسانه ها را محدود و سخت کرده است و 

اهالی این صنف باید دنبال اصاح قانون مطبوعات باشند. 
وی با اشــاره به اینکه اصحاب رسانه حتی یک تعاونی مستقل 
ندارند در حالی که بســیاری از اتحادیه های صنفی به این مهم 
دست یافته اند، از برگزاری جلسه با مدیرعامل تعاونی مطبوعات 
کشور خبر داد و گفت: بسیج رسانه در تاش برای ایجاد تسهیات 
و راهکارهای رفع مشکات خبرنگاران است و ایجاد تعاونی یکی از 
برنامه های پیش روی این سازمان است هم اکنون توافقات خوبی 
صورت گرفته و خبرهای خوبی برای اصحاب رسانه استان در راه 
اســت. به گفته وی، با افتتاح این تعاونی، خبرنگاران و عکاسان 
خبری اســتان از امکان عضویت و برخورداری از شرایط مناسب 

خرید در یک تعاونی صنفی برخوردار می شوند.
وی ضمن اشاره به لزوم ایجاد صندوق رفاه بسیجیان در استان، 
گفت: این صندوق با همکاری اســتانداری، شهرداری، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســامی و قرارگاه رسانه ای به زودی به صورت 
پایلوت در مشهد آغاز به کار می کند و هدف آن ارائه تسهیات به 
اصحاب رسانه است.  وی با اشاره به مشکات متعدد خبرنگاران 
برای بیمه، مسکن و امنیت شغلی، افزود: امید داریم راه اندازی این 

صندوق راهگشای رفع برخی از این مشکات باشد. 
محمدیان با تأکید بر اینکه تمامی اهالی رسانه امکان عضویت در 
این صندوق را دارند، افزود: به زودی جزئیات ثبت نام و تسهیات 

این صندوق اطاع رسانی می شود. 
وی با بیان اینکه فعالیت های بسیج رســانه باید خانواده محور 
طراحی شــود، افزود: براساس فرامین مقام معظم رهبری درباره 
سیاست های جمعیتی و سبک زندگی، برنامه های این سازمان با 
محوریت خانواده تدارک دیده می شود و انتظار از دفاتر بسیج در 
رسانه ها این است که سیاست گذاری های خود را حول این فرمان 

رهبری بچینند.
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