
گروگانگیریبرایفرارازقانونشلهمشهدیوحلیمافزایشقیمتنداشتهاند
ماجراییکهباواکنشبهموقعپلیسختمبهخیرشدرئیساتحادیهرستوراندارانمشهد:

رئیس اتحادیه رستوران داران مشهد گفت: هر چند 
به تازگی در محصوالتی مانند حبوبات با افزایش 
قیمت قابل توجهی مواجــه بوده ایم اما به احترام 
روزه داران امسال به هیچ عنوان در این حوزه قیمت 
افزایش پیدا نخواهد کرد. هر کیلو شله یا حلیم با 
همان نرخ مصوب سال گذشته عرضه خواهد شد. 

شله درجه یک با گوشت ...

 مرد شروری که برای فرار از چنگال عدالت دست 
بــه یک گروگان گیری زده بــود با واکنش پلیس 
نیشابور دستگیر شد. ساعت 18 روز بیست و ششم 
فروردیــن ماه کارآگاهان دایره مبارزه با ســرقت 
پلیس آگاهی نیشابور در حال گشت زنی بودند که 
گزارشي مردمی دریافت کردند مبنی بر اینکه یکی 

از سارقان حرفه ای که پلیس ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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معتادان به کمپ ها برمی گردند
دبیرشورایهماهنگیبانکهای

خراسانرضویدرگفتوگوباقدس:

برداشتبانکهااز
یارانهکمکمعیشتی
اشتباهسهویاست

اقدامیبرایکاهشترددمالباختگان

 شناسايي 
 اموال مسروقه 

در سامانه »نما« 

.......صفحه 2 

توسطگروهجهادی
مسجدیصورتگرفت

رزمایش 
کمک مؤمنانه 

در بجنورد
قدس:همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان سومین 
مرحله توزیع بسته های معیشتی شامل برنج، مرغ، رب، 
 ماکارونی و سویا توسط پایگاه شهدای هسته ای مسجد 
صاحب الزمان)عج( بین اقشار ضعیف و نیازمندان بجنورد 
انجام شد.مسئول گروه جهادی شهدای هسته ای مسجد 
صاحب الزمان)عج( بجنورد در این خصوص به مهر گفت: 
نکته ای که درباره رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه نباید 

فراموش شود جنبه مردمی و شکل جهادی آن است.
علی حمیدی منش درباره فعالیت های کرونایی این گروه 
جهادی گفت: از همان روزهای اولیه انتشار اخبار کرونا 
گروه جهادی شهدای هسته ای در تمامی زمینه ها پای 

کار کاهش هزینه های شیوع این ویروس منحوس بود.
وی تهیــه و توزیع بســته های غذایی، کمک به تجهیز 
بیمارستان صحرایی امام حسن)ع( بجنورد، ضدعفونی 
و گندزدایــی محله و… را از جملــه فعالیت های گروه 

جهادی شهدای هسته ای عنوان کرد.

با آماده کردن دو مرکز غربالگری در مشهد

.......صفحه 2 

محرومانشهری

توزیعبستههایموادغذاییبینمحرومانشهرخروزیرگذرمجیدیه–آیتاهللهاشمیرفسنجانیساختهمیشود

با اصناف

قدسآنالین–رضاطلبی:رئیس اتحادیه صنف 
مشاورین امالک مشــهد گفت: تاکنون تغییری در 
حق الزحمه واحدهای مشاوره مسکن رخ نداده است 
و با افرادی که قانــون را رعایت نکنند برخوردهای 

سنگینی خواهد شد. 
علی مرادزاده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
کمیسیون تخصصی امالک در اتاق اصناف ایران هنوز 
در مورد افزایش حق مشــاوره بنگاه های معامالتی 

مسکن به توافق نرسیده است.

وی تصریح کــرد: در حال حاضر نرخ کمیســیون 
مشاوره مســکن بدون تغییر نسبت به سال گذشته 
برای فعالیت رهن و اجاره، هفت روز از مبلغ ماهیانه 
رهن و اجاره و برای خرید و فروش همان 0/3درصد از 
کل مبلغ معامله است اما به احتمال زیاد افزایش نرخ 
توسط این کمیسیون تا 0/5درصد انجام شود که به 
محض تصویب اطالع رسانی آن صورت خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین امالک مشهد افزود: 
واحدهای امالک در این شهر موظف هستند همچنان 

نرخنامه های قبلــی را رعایت کنند و در صورتی که 
بازرسی های این اتحادیه یا شکایت های مردم نشان 
دهد که مبلغ دریافت شده از خریداران و فروشندگان  
مغایر با نرخنامه قانونی اســت برخوردهای سخت و 
قهــری با متخلفان صورت خواهد گرفت که حداقل 
آن این است که واحد صنفی آن ها یک هفته پلمب 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: از طرفی پرونده این واحدهای صنفی 
که مرتکب تخلف شده اند به تعزیرات حکومتی ارسال 

می شود و این اداره نیز با وجود برگشت مبلغ اضافی 
گرفته شــده از افراد، ممکن است بین 2 تا 10 برابر 
تخلف صــورت گرفته برای این واحدهای صنفی در 
حــق دولت اعمال جریمه کند. وی تصریح کرد: اگر 
حقوقی از فردی توســط واحدهای مشاوره مسکن 
در ارتباط با دریافت حق کمیسیون ضایع شود افراد 
می توانند هر روز در ساعت اداری به اتحادیه امالک 
مراجعه کنند و یا با شــماره تلفــن 31۴32 تماس 

بگیرند تا مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد. 

رئیساتحادیهمشاورینامالکمشهددرگفتوگوباقدس:

افزایشی در حق الزحمه مشاوران امالک رخ نداده است 

 دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی گفت: بانک ها 
برای وصول وجوه اقساط صاحبان حساب، باید از طریق فرایند های 
 قانونــی پیگیر باشــند و به هیچ عنــوان حق برداشــت از یارانه 
یک میلیونی کمک معیشتی را ندارند. حسن مونسان در گفت وگو 
با خبرنگار قدس آنالین عنوان کرد: به تمامی بانک ها ابالغ شده که 

وام دولت به صورت کمک معیشتی بوده است...

.......صفحه 3 
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بامیهمانانخدامهربانترباشیم•
محبوبهعلیپور:شــیوع کرونا موجب شده که حال و 
هوای ماه رمضان امسال با ســال های پیش تفاوت های 
چشمگیری داشــته باشد. بی شک امســال بسیاری از 
هموطنانمــان به دلیل از دســت دادن مشــاغل خود و 
کاهش درآمدها دچار تنگناهای اقتصادی شده اند. چنانکه 
دیگر نمی توانند سفره افطاری و سحری رنگینی داشته 
باشند. البته حرکت های ارزشمندی در راستای حمایت 
از ایــن افراد صورت گرفته که از ایــن موارد می توان به 
اجرای همدلی مؤمنانه اشاره کرد. این در حالی است که 
در کنــار این برنامه ها می توان با نظارت بر بازار و کاهش 
تورم؛ قدرت خرید قشرهای بیشــتری را افزایش داده و 
شرایط را برای بهبود زندگی مردم فراهم کرد. در حالی که 
در هفته های اخیر به هیچ وجه اقدامی در این زمینه در 
بازار ها نمی بینیم. چنانکه قیمت حبوبات، میوه جات و ده ها 
قلم کاالی دیگر رشــد فزاینده ای در مشهد داشته است. 
ناگفته نماند پیش از شــیوع کرونا و پیامدهای معیشتی 
آن نیز بسیاری از همشهری هایمان برای خرید بسیاری از 
اقالم مورد نظر در مضیقه بوده و توان کافی را نداشــتند. 
چنانکه بارها در مناطق کم برخوردار با خانواده هایی مواجه 
می شدیم که هفته ها گوشت یا میوه نخورده بودند. به هر 
روی حــال که روزهای میهمانی خــدا را پیش رو داریم 
جــا دارد با تســهیل در روند معــاش مردمان و کاهش 
هزینه های آن ها، رونقی هر چند مختصر به ســفره های 

همشهری هایمان ببخشیم.

برخوردکامیونباپایهپلعابرپیاده•
قدس:برخورد کامیون با پایه پل عابر پیاده در بزرگراه 
بسیج مشهد حادثه آفرید.آتش نشانان مشهدی در پی 
برخورد کامیون با پایه پل به این خودرو امدادرســانی 
کردند.در این حادثه که بامداد دیروز به وقوع پیوست 
راننده کامیون زخمی شــد که توســط تکنسین های 

اورژانس حاضر در محل به بیمارستان منتقل شد.

افزایشساعتکاریاتوبوسرانی•
قدس:مدیر روابط عمومی ســازمان اتوبوسرانی مشهد 
گفــت: در راســتای رفاه حال شــهروندان در ماه مبارک 
رمضان ساعت خدمت رسانی اتوبوسرانی این شهر از امروز 
8 اردیبهشت ماه، دو ساعت و نیم افزایش پیدا خواهد کرد. 
عباس اتحادی در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر 
2۷ خط شهری و 18 خط حومه صبح ها از ساعت ۶ الی 
8:30 و عصرها از ســاعت 1۶:30 الی 1۹ به شــهروندان 
خدمات رسانی می کنند. وی ادامه داد: اما با برنامه ریزی های 
انجام شــده و با هدف رفاه حال شهروندان در ماه مبارک 
رمضان ســاعت کاری ناوگان اتوبوســرانی از امروز با یک 
ساعت افزایش در شیفت صبح ۶ الی ۹:30 و عصرها نیز 
با یک ســاعت و نیم افزایش از ساعت 15 الی 1۹ خواهد 
بود. اتحادی گفت: از شهروندان محترم تقاضا می شود برای 
حفظ ســالمتی خود و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

فاصله اجتماعی را در اتوبوس ها رعایت کنند.

دریکاقدامنیکوکارانه
درحاشیهشهرمشهدانجامشد

اهدایهزینهنامنویسیکتاب•
برای۷۰۳دانشآموزمحروم

سرورهادیان:دوســتان مدیر فقید یک مدرسه در 
حاشیه شهر، هزینه کتاب های سال آینده دانش آموزان 

را تقبل کردند.
مدیر فعلی این مدرسه در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن 
اعالم این مطلب گفت: در دبیرستان شهدای انقالب در 
یک شیفت و در شیفت دیگر به نام مرتضی علی ۷03 

دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.
مریم آذرنژاد افزود: متأســفانه نیمه مهر سال گذشته 
مدیر مدرسه زنده یاد »فاطمه زمانی« به دلیل ابتال به 
سرطان در سن ۴2 سالگی درگذشت. او یکی از مدیران 
دلســوزی بود که در قید حیاتش و سال های خدمت 
در آموزش و پرورش، همیشــه دغدغه دانش آموزانش 

را داشت.
وی خاطرنشان ساخت: این مدرسه در حاشیه شهر و 
در منطقه قرقی قرار دارد و مدیر فقید این مدرسه همه 
تالشش این بود که دانش آموزان  در شرایط مطلوب تری 
درس بخواننــد و از این رو برنامه های گوناگونی چون 
صبحانه گرم، کمک به دانش آموزان و خانواده های آن ها 

را همیشه مد نظرش داشت.
مدیر شیفت مرتضی علی با اشاره به این نکته که حتی با 
آنکه او دیگر در قید حیات نیست اما توسط دوستان او 
در اقدامی خداپسندانه هنوز کارهای نیکوکارانه او ادامه 
دارد، تصریح کرد: امسال دوستان او هزینه نام نویسی 
کتاب هــای دانش آموزان این مدرســه را به یاد خانم 
فاطمه زمانی بــه مبلغ 2۷ میلیون تومان تقبل و این 

مبلغ را اهدا کردند.
آذرنــژاد بیان کــرد: در حــال حاضر نام  نویســی 
کتاب های همه دانش آموزان دوره ها که تعدادشــان 
در این مقاطع ۶15 نفر اســت، انجام شده که مبلغ 
آن معــادل 21میلیون و ۷28 هزار تومان اســت و 
فقط پایه هفتم که پایه تغییر دوره است، نام نویسی 
کتاب ها انجام نشده است که نام نویسی آن دوره در 
 تیر ســال جاری آغاز خواهد شــد و همچنین مبلغ
۴ میلیــون و 800 هزار تومان آن نیز در حســاب 
موجود است تا در هنگام شروع نام نویسی کتاب های 

پایه هفتم واریز شود.
او در پایان تأکید کرد: یاد و نام او که انســانی شریف 
و دلســوز برای جامعه آموزش و پرورش بود، همیشه 

گرامی خواهد ماند.

نکتهنکتهخبرخبر

خبرخبر

فارس:مســئول گروه جهادی بهشــت شرق مشهد 
گفت: با پویش »همســایه هوای بدهــی ات را دارم« 
توانســتیم با همت اهالی محله شهرک شهید رجایی 
مشهد حدود ۹0 حســاب دفتری بدهکار متعلق به 
خانواده هــای نیازمند باآبرو را در بیــش از ۴0 مغازه 

تسویه کنیم. 
حمید رجبی اظهار کرد: ما در شهرک شهید رجایی 
مشهد که در حاشیه شهر واقع شده است، یک گروه 
جهادی به اسم »بهشت شرق مشهد« تشکیل دادیم 
کــه در عرصه های مختلف کمک به مــردم  نیازمند 

فعالیت دارد. 
مسئول گروه جهادی بهشت شــرق مشهد در ادامه 
توضیح داد: از زمان شیوع ویروس کرونا در اسفندماه 
گذشــته اعضای این گروه جهادی به فکر چاره جویی 
در خصــوص اتخــاذ بهترین روش بــرای کمک به 
خانواده هــای نیازمند و آبرومند افتادند و در نهایت با 
دوســتان به این نتیجه رسیدیم با توجه به اینکه این 

منطقه حاشــیه شهر است و شغل بیشتر ساکنان آن 
کارگرهای ساختمانی است و یا مشغول به شغل های 
موقت با ســطح درآمد موقت هستند، در حال حاضر 
بهترین کار برای کمک بــه این خانواده های نیازمند 
تسویه حساب های دفتری بدهکار آن ها به فروشگاه ها 

و مغازه هاست. 
وی افزود: در همین خصوص با کمک افراد خیر مبلغ 
20 میلیون تومان پول جمع آوری کردیم و در هر محله 
کاسب های امینی که مورد اعتماد مردم بودند و حساب 
دفتری داشتند را شناسایی کردیم و از آن ها خواستیم 
مبالغ بدهکاری افراد بی بضاعتی که در ایام کرونا کار و 
کاسبی آن ها کساد شده را به ما معرفی کنند تا نسبت 

به تسویه آن ها اقدام کنیم. 

 تسويه حساب های دفتریس
از ۵۰ هزار تا يک میلیون تومان

رجبی با اشاره به اینکه این مبالغ از 50 هزار تومان تا 

یک میلیون تومان را شامل می شد، بیان کرد: این اتفاق 
را در قالب پویشــی به نام »همسایه هوای بدهی ات را 
دارم« انجام دادیم و با همت یک مجموعه فرهنگی در 
حاشــیه شهر مشهد دوباره یک تعداد خیر را پای کار 

تسویه حساب های بدهکاران آوردیم. 
وی اظهــار کــرد: در محله ما هنگام ورود به بیشــتر 
فروشگاه ها با نخستین چیزی که روبه رو می شوی تابلویی 

است با این محتوا »به هیچ وجه نسیه داده نمی شود« 
اما در این میان یک تعداد کاســبانی هم  پیدا می شوند 
که رضایت خدا را بیشــتر مد نظر دارند و ما نام آن ها 
را »کاسبان امین« گذاشته ایم؛ افرادی که از این جمله 
که شاید سبب ناامیدی فرد نیازمند و محتاج می شود، 
اســتفاده نمی کنند، از همین رو ما هم این کاسبان را 
شناسایی کردیم و با مراجعه به این افراد منصف حساب 
بدهکاری افراد نیازمند را شناسایی و نسبت به تسویه 
آن اقدام کردیم. رجبی در ادامه به چند مورد از تسویه  
حســاب  افراد بی بضاعت پرداخت و گفت: یک خانواده 
حساب تسویه نشــده ای داشت که مجموع بدهکاری 
آن ها به رقم باالیی رسیده بود به  طوری  که از شرمندگی 
زیاد به  خاطر بدهکاری های پشت  سر هم و متعدد دیگر 
روی مراجعه به فروشــگاه به قصد خرید را نداشــتند، 
 اما خوشبختانه ما توانســتیم این حساب که به مبلغ 
یک میلیون و 150 هزار تومان رســیده بود را تسویه 

کنیم. 

توسطگروهجهادی»بهشتشرقمشهد«صورتگرفت

تسویه حساب دفتری ۹۰ خانوار نیازمند 
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قدس:معاون عمــران، حمل و نقــل و ترافیک 
 شهرداری مشــهد از ســاخت زیرگذر مجیدیه–

 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در سال ۹۹ خبر داد.
خلیل اهلل کاظمی در این خصوص گفت: با توجه به 
مشکالت ترافیکی و ایمنی میدان مجیدیه در بزرگراه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که در ساعت پیک با پس 
زدن ترافیک و اســتفاده از چراغ فرماندهی موجب 
اتالف سوخت و وقت شهروندان می شود و در ساعت 
غیرپیک نیز مشکالت ایمنی و تصادفات را به همراه 
داشت، ساخت تقاطع غیرهمسطح در این محل در 

دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به ترافیک و آمارهای جمع آوری 
شده از این محل ساخت تقاطع غیرهمسطح در دو 
فاز برنامه ریزی شده است.وی اضافه کرد: در فاز اول 
زیرگذرها اجرا و در فاز دوم و افق هفت ســاله پل 
روگذر در تراز مثبت یک در مســیر بولوار مجیدیه 
اجرا خواهد شد.کاظمی ادامه داد: بر این اساس در 
ســال ۹۹ و در مدت 10 ماه یک زیرگذر در میدان 
مجیدیه – آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی با اعتباری 

حدود 52 میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

خرو-خبرنــگارقدس:بســته های مواد 
غذایی بین خانواده هــای محروم در رزمایش 
همدلــی و مواســات توزیع شــد. امام جمعه 
شــهر خرو گفت: در لبیک بــه  فرمایش رهبر 
معظــم انقالب نخســتین مرحلــه رزمایش 
مؤمنانه شــهر خرو با توزیع 130 بســته مواد 
غذایی آغاز شد.حجت االســالم والمســلمین 
برزو افــزود: در این رزمایش کــه با همکاری 
افراد خیر، حوزه بســیج امام رضا)ع( و حوزه 
بســیج عفاف و امامان جماعت مساجد برگزار 

شد به خانواده های چهار نفره به باال بسته های 
310 هزار تومانی، خانواده های دو و ســه نفره 
بســته های 210هزار تومانی، تک نفره ها 180 
هزار تومانــی، خانواده آســیب دیده از کرونا 
بسته های 210 هزار تومانی و بسته های آستان 
قدس رضوی توزیع شــد.وی گفت: از ابتدای 
شــیوع کرونا تاکنون توسط خیران تعداد 10 
رأس گوسفند قربانی شده و تعداد 500 بسته 
معیشــتی افزون بــر 5/2 میلیــارد ریال بین 

خانواده ها توزیع شده است.



با آماده کردن دو مرکز غربالگری در مشهد 

معتادانبهکمپهابرمیگردند
علی محمدزاده بر اســاس گفتــه مدیران 
بهزیستی خراسان رضوی جمع آوری و غربالگری 
معتادان متجاهر در مشهد به زودی از سر گرفته 

می شود.
با انتشــار ویروس کرونا تمام تعامالت اجتماعی 
دستخوش تغییرات ناخواسته ای شد که در برخی 
از حوزه ها هر چند پیشگیری از کرونا یک اولویت 
بود اما ترک بعضی از امور موجب بروز آسیب هایی 
در حوزه های دیگر می شد که شاید بتوان گفت 
یکی از اصلی ترین بخش ها در این حوزه مربوط 
به معتادان متجاهر یا همان افرادی اســت که با 
عناوین مختلفی چون کارتن خواب یا بی خانمان 

شناخته می شوند.
آنچه مســلم است این دســته از افراد در حالت 
معمول در دام اعتیاد گرفتار شــده اند و از ســر 
ناچــاری در گوشــه و کنار شــهر در وضعیتی 
نامطلــوب روزگار می گذرانند امــا جمع آوری و 
نگهداری آن ها در یک محیط بسته در روزهایی 
که احتمال ابتالی تعــداد قابل توجهی از آن ها 
به کرونا وجود دارد بیشــتر تهدیدی است برای 
ســالمت عده دیگری از معتــادان که در مراکز 
نگهداری می شــوند و در حال گذراندن دوره به 

اصطالح پاکی هستند.
لذا بر همین اساس و به منظور حذف زمینه های 
شــیوع این ویــروس از زمان اعالم ســتاد ملی 
پیشــگیری از کرونا جمع آوری معتادان متجاهر 
متوقف شد تا برای شیوه و نحوه نگهداری آن ها 

چاره اندیشی شود.

سرکشیبهپاتوقمعتادانس
مدتی پیش مدیرکل دفتر پیشــگیری و درمان 
اعتیاد ســازمان بهزیستی کشور در مصاحبه ای 
اعالم کرد: پس از توقف طرح جمع آوری معتادان 
متجاهر مقرر شــد تا پروتکل خاصی برای نحوه 
جمع آوری و نگهــداری آن ها از ســوی وزارت 
بهداشت طراحی شــود تا کمترین خطر شیوع 

کرونا را داشته باشد.
براتی ســده با بیان اینکه با ایــن حال و تا زمان 
طراحی این پروتکل سازمان بهزیستی از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا طرحی با عنوان »پیشگیری 
از بــروز بیمــاری کووید ۱۹ در بیــن معتادان 
بی خانمــان« را اجرا می کند، افــزود: تیم های 
بهزیستی به صورت سیار به پاتوق های معتادان 
متجاهر مراجعه می کننــد و ضمن توزیع اقالم 
بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده، 
آموزش هــای الزم درباره پیشــگیری از ابتال به 

ویروس کرونا را به آن ها می دهند.
وی تصریح کــرد: اگــر بخواهیم معتــادان را 
جمع آوری کنیم حتماً باید براساس پروتکل های 
وزارت بهداشت عمل کنیم که البته این پروتکل ها 
هم بسیار سفت و سخت است و نیاز به امکانات 
زیادی دارد و هزینه آن باال خواهد شــد و هزینه 
نگهداری از معتادان متجاهر همواره بر عهده ستاد 
مبارزه با مواد مخدر است و در شرایط فعلی ستاد 

ملی مبارزه با مواد مخدر باید پرداخت کند.

وی درباره آمار معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: 
بر اساس آماری که ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
درباره آمار معتادان متجاهر اعالم کرده اســت، 
نزدیک به ۶۰ هزار معتاد متجاهر در کل کشور 

داریم.

تنظیمپروتکلخاصبرایس
معتادانمتجاهر

۱7 فروردیــن ماه بود کــه رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر ناجا از جلســه مشــترک با وزارت 
بهداشــت و تنظیم پروتکلی بــرای جمع آوری 

معتادان متجاهر در ایام شیوع کرونا خبر داد.
سردار مسعود زاهدیان در گفت وگو با ایسنا، درباره 
جزئیات پروتکل نحوه جمع آوری معتادان متجاهر 
اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا و 
با توجه به اینکه معتادان متجاهر جمع آوری شده 
عمدتاً در نقاط و محیط های آلوده تردد داشته اند، 
بنابراین نمی توان این افراد را مستقیماً به مراکز 
بازپروری انتقال داد؛ چراکه در این صورت حتی 
اگر یک نفر هم ناقل این ویروس باشد، احتمال 

ابتالی افراد دیگر باال می رود.
وی افزود: در همین راستا تصمیم بر آن شد تا یک 
مرکز میانی بین چرخه غربالگری و جمع آوری تا 
حضور در مراکز بازپروری ایجاد شود و افرادی که 

در زمان شیوع کرونا جمع آوری می شوند ابتدا به 
این مراکز منتقل شوند.

اقدامهایبهزیستیخراسانرضویبرایس
معتادان

بر اساس نظر مدیران کشوری قرار بود هفته پایانی 
فروردین ماه اجرای این طرح در تهران آغاز شود 
و پس از آن در ســایر نقاط کشور مقدمات اجرا 
فراهم و پس از تأییــد اقدام های صورت گرفته 
از ســوی ستادهای پیشگیری از کرونا استان ها، 
جمع آوری معتادان متجاهر دوباره از سر گرفته 
 شــود.بر همین اســاس و با توجه به گذشــت 
یک هفته از اعالم رسمی این طرح با معاون امور 
توسعه و پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان 
رضوی گفت وگویی داشتیم و از وی خواستیم تا 

در این خصوص توضیحاتی را ارائه کند.
حسین تنهاطلب در ابتدا و با اشاره به اقدام های 
صــورت گرفته در این حوزه اظهــار کرد: از آغاز 
بحران کرونا و با هدف پیشگیری، اقدام های الزم 
ضدعفونی، ارائه حمایت های بهداشــتی و توزیع 
اقالم بهداشــتی به کارتن خواب هــا و معتادان 

متجاهر انجام شده است.
وی اضافــه کرد: با توجه بــه وجود هفت مرکز 
سرپناهی که هر مرکز ظرفیت اسکان ۳۰ نفر را 

دارد با فاصله دادن تخت ها و اجرای پروتکل های 
بهداشــتی و نیز با انجام روزانه دو بار ضدعفونی 
هر مرکز تالش شده تا نه تنها از شیوع احتمالی 
بیماری در این مراکز بلکــه از انتقال بیماری از 

بیرون به داخل این مراکز نیز جلوگیری شود.
وی افــزود: تاکنون هیچ گزارشــی در خصوص 
ابتــالی کارتن خواب هــا و معتــادان متجاهر 
مراجعه کننده به مراکز سرپناهی خراسان رضوی 

به بیماری کرونا ارسال نشده است.
تنهاطلب ادامــه داد: هم اکنون تعداد ۱۱ کمپ 
درمان و ترک اعتیاد ماده ۱۶)مراکزی که معتادان 
جمع آوری شده توسط نیروی انتظامی را با اقامت 
شــبانه روزی در روند درمان و ترک اعتیاد یاری 
می کنند(، هفت مرکز ســرپناهی )اقامت شبانه 
معتــادان( و ۱۰ مرکز گذری )ویژه ارائه خدمات 

و اقالمی مانند سرنگ( در استان فعالیت دارند.
وی ادامه داد: تمامی معتادان مقیم در کمپ های 
ماده ۱۶ کــه در حال گذراندن رونــد درمان و 
ترک اعتیاد هستند تحت شرایط سالمت از نظر 
نداشــتن عالیم بیماری کرونا از مرکز ترخیص 
می شوند و مالقات در مراکز نیز تا اطالع ثانونی 

ممنوع شده است.

اجرایپروتکلملیدراستانس
تنهاطلب در خصــوص آخرین پروتکل ابالغی 
برای نحوه جمــع آوری و غربالگــری معتادان 
متجاهر نیز گفت: ابالغ اخیر ســتاد ملی کرونا 
در جلسات کارشناسی ستاد پیشگیری از کرونا 
استان مطرح و مقرر شد تا فضاهای خاصی برای 
این موضوع جانمایی و تجهیز شــوند و پس از 
تأیید ستاد استانی برای رعایت الزامات تدوین 
شــده در پروتکل ابالغــی وارد مرحله اجرایی 

شویم.
وی ادامه داد: به همین منظور دو مرکز مناسب 
در شهر شناسایی شــده که قابلیت اجرای این 
دســتورعمل ها در این فضاها وجود دارد که در 
حال انجام امور اداری الزم از طریق ستاد استانی 
هستیم و پیش بینی می شود تا یک هفته دیگر 

این مراکز آماده بهره برداری باشند.
معــاون امور توســعه و پیشــگیری اداره کل 
بهزیســتی خراســان رضوی گفت: بر اســاس 
برآوردهــای اولیه و با توجه بــه الزاماتی چون 
رعایت فاصله گذاری در نحوه چیدمان تخت ها 
این مراکــز گنجایش ۱۰۰ نفر در هــر روز را 
داشته باشند که طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفتــه در زمان اجرای این طــرح تعداد 5۰۰ 
معتاد کارتن خواب در مدت پنج روز جمع آوری 
شــده و به این مراکز منتقل می شوند. او افزود: 
معتادان متجاهر جمع آوری شده در این مراکز 
حدود دو هفته نگهداری شده و در آنجا وضعیت 
سالمتی و عالیم جسمی شان بررسی می شود و 
در صورتی که هیچ یک از نشــانه های ابتال به 
کرونا را نداشته باشند، به مراکز بازپروری منتقل 
خواهند شــد و در صورت تأیید ابتالی آنان به 

کرونا فرایند درمانشان نیز آغاز خواهد شد.

رسانه ظرفیتی درون دینی است•
رســانه یک ظرفیت است. یک ظرفیت ویژه و اثرگذار که در 
گذر زمان تنوع یافته، گوناگون شده اما هیچ بدیلی برای آن 
یافت نشده است. این یعنی رســانه، ظرفیتی بی نظیر است 
که همپای حیات انسانی نشــو و نما می کند. حتی می توان 
نشو و نمای حیات انســانی را بسته به ظرفیت رسانه ای آن 
دانست، چنان که یکی از مؤلفه های مهم توسعه را هم میزان 
برخورداری از رسانه و اندازه گردش آزاد اطالعات، شمرده اند. 
اگر بخواهیم نسبت آن را با دین هم بسنجیم و از نگاه درون 
دینی بدان بنگریم آن را صاحب شأنی بایسته خواهیم یافت 
حتــی فراتر از این؛ برخی از اندیشــمندان، قرآن را، آخرین 
کتاب الهی برای هدایت بشر را، »رسانه« خوانده اند. رسانه ای 

برای هدایت انسان و مگر رسانه مأموریتی جز این دارد؟
رسانه با تولید و انتقال پیام، انسان را از بی خبری وا می رهاند 
و در تعریف امروزین رســانه هم آگاهی بخشی از مؤلفه های 
برجســته آن اســت که بســته به حوزه نفــوذ و جغرافیای 
خویش، نقش آفرین می شود اما قرآن رسانه ای است ماندگار، 
برای همه زمان و همه زمین. حتی می توان آن را رســانه ای 
فراتر از زمین و زمان دانســت چه از دیگر دنیاها، از بهشت 
و دوزخ هــم باخبرمان می کند و روزهــای نیامده را چنان 
روایــت می کند که مخاطــب خود را در بطــن حوادث آن 
می بیند. نســبت به بایستگی های انســانی چنان پیام تولید 
می کند که زیســتن بر مدار آن بهشت را به زمین می آورد. 
در بازخوانی سخنان حجت االسالم محمدعلی میرزایی، عضو 
هیئت علمی جامعه المصطفی)ص( العالمیه که در نشستی 
علمی، به ارائه مقاله »درآمدی بر مقاومت رسانه ای در قرآن 
کریم« پرداخت، با نگاهی متفاوت مواجه هســتیم که قرآن 
را به مثابه رسانه تحلیل می کند. وی در بخشی از سخنانش 
مــا را با دو نــگاه تأمل برانگیز مواجه می کند به این شــرح 
که؛ در نقل قول آقای شوشــتری از رهبر معظم انقالب بیان 
شد که اگر ایشان رهبر نمی شــدند، مسئول فضای مجازی 
می شــدند. بنده یک مطلبی را از یکی از پاپ ها خواندم که 
اگر مسیح امروز می آمد، در قالب کارکرد رسانه چی می آمد. 
وقتی شما به قرآن کریم نگاه می کنید می بینید اساساً قرآن 
کتاب رســانه است، با همه مقیاس ها و سطوح مفهوم رسانه. 
خود قرآن کریم کامل ترین رســانه است؛ یعنی شاخص های 

رسانایی قرآن کریم حیرت انگیز است. 
به نظر می رســد اعجــاز بیانی قرآن را باید بــا عنوان اعجاز 
رســانه ای قرآن خطــاب کرد. قرآن در ابعاد رســانه و مدل 
پیام رسانی اعجاز رسانه ای است. هدف عالی رسانه چیست؟ 
رســاندن پیام یا ایجاد بهترین مدل تعاملی. در قرآن کریم 
شــما در هر دو معنا به عالی ترین ســطوح توفیق می رسید. 
باری، قرآن ماندگارترین رسانه ای است که بشر تجربه کرده 
اســت و البته کاربردی ترین نیز هم. هر آیه از آن یک گزاره 
خبری و رسانه ای است با کارکرد های مشخص. میرزایی در 
ادامه یک مثال می زند که می تــوان در قالب ارائه مدل هم 
ََّف  بدان توجه داشت؛ »آیه ۶۳ ســوره انفال می فرماید: »َوأَل
َّْفَت بَْیَن  بَْیــَن ُقُلوبِِهْم لَــْو أَنَْفْقَت َما فِي اْلَْرِض َجِمیًعــا َما أَل
َُّه َعِزیٌز َحِکیٌم« شــما فکر  ـفَ بَْیَنُهْم إِن َـّ َ أَل ُقُلوبِِهــْم َولَِکنَّ اللَّ
می کنید ایــن »تألیف قلوب« تکنیک نــدارد؟ قابل تبیین 
رســانه ای و فنی نیســت؟ اصاًل خداوند در قــرآن کریم هر 
خبری می دهــد، مابه ازای عقالنی و قابلیت انسانی شــدگی 
خودش را دارد«. فکر می کنم با خوانشی نو از آیات می توانیم 
وجوه برجسته رســانه ای آن را درک کنیم و با این دریافت 
تازه، به این نگاه خواهیم رســید که رســانه، نه تنها علمی 
غربی نیســت- هرچند مظاهر امروزین آن زاده غرب است- 
بلکه رســانه مفهومی فراجغرافیایی اســت و پدر آن، همان 
خالق آن و خالق انسان است. پس رسانه را باید نهادی دینی 
دانست و با طراحی فضاهای مناسب، آن را به خدمت ارتقای 

دین و اخالق درآورد.

مدیرکل بنیاد خراسان رضوی:
هزار شهید دفاع مقدس در ماه مبارک •

رمضان به شهادت رسیده اند
بنیاد  کل  مدیر  قدس: 
خراســان رضوی گفت: 
امسال  رمضان  ماه  فرق 
با ســال های گذشته در 
این است که کمک، ایثار 
با رزمایش  و بخشــش 
همدلی در رمضان به اوج 

خود رسیده است.
حجت االســالم حســین معصومی افزود: در شهرستان های 
خراســان رضوی، رزمایــش همدلی رنگی دیگــر دارد، زیرا 
داوطلبان؛ جانبازان، آزادگان و خانواده های شهدایی هستند 
که یک بار در عرصه جنگ فداکاری کردند و این بار در عرصه 

سالمت و رزمایش همدلی خوش درخشیدند.
وی ادامــه داد: خانواده های شــهدا و ایثارگران نیز به صورت 
خودجــوش پک های مواد غذایی را آماده و در بین نیازمندان 

توزیع کردند.
وی به شهدای ماه رمضان اشاره کرد و افزود: استان خراسان 
رضوی بیش از ۱7 هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران کرده اســت که از این تعداد یک هزار و ۱۳7 
شــهید دفاع مقدس در ماه مبارک رمضــان به درجه رفیع 

شهادت نائل آمدند.
وی ادامه داد: شــهدا در گرمای شدید شــهید شدند اما به 
دشمنان اجازه تجاوزگری را ندادند، امروز نیز ما وظیفه داریم 

تا از آرمان شهیدان محافظت کنیم.

بازار بی صاحب تجهیزات محافظتی 
ماسک ها و دستکش ها متولی ندارند •

حق منــش:   یلــدا 
برش یک: همشهری  ای 
می گفت: برای انجام امور 
اداری به یکی از نهادهای 
کردم.  مراجعــه  دولتی 
جلو در اصلــی نگهبان 
مرکز به دلیل نداشــتن 
ماسک اجازه ورود به ارباب رجوع ها را نمی داد و چند قدم آن 
طرف تر افرادی بساط فروش ماسک راه انداخته بودند. به ناچار 
یک ماسک با چند برابر قیمت تهیه کردم، اما وقتی به داخل 
مجموعه مزبور رفتم با کمال تعجب دیدم که اغلب کارمندان 
این ســازمان ماســک بر صورت ندارند و رغبتــی به اجرای 
برنامه های پیشگیری از کرونا و یا فاصله گذاری هوشمند هم 
ندارند. البته در هفته های اخیر در چند نهاد دیگر نیز همین 
مورد برایم اتفاق افتاد. به هر حال اینکه ادارات و نهادها برای 
سالمت هموطنانشان ارزش قائل شده و بر استفاده از وسایل 
حفاظتی اهمیت می دهند جای قدردانی و تحســین دارد اما 
بهتر است این وسایل حفاظتی ارزان تر و منصفانه تر در اختیار 

ارباب رجوع قرار گیرد.
برش دوم: مــادر جوان می گفت: پدرم بــه تازگی جراحی 
شــده و فرزندم نیز به دلیل بیماری کــه دارد در نوبت عمل 
جراحی دستگاه گوارش قرار دارد. از همین رو به دلیل شرایط 
شیوع کرونا و وضعیت خانواده ام ناچاریم اقدام های مراقبتی را 
جدی تر بگیریم. از همین رو باید درصدی از هزینه خانواده را 
صرف خرید ملزومات بهداشتی و حفاظتی همانند ماسک و 
دســتکش کنیم. این در حالی است که اواخر اسفند ماسک 
N۹5 اصل گرفتم کمتر از ۱5 هزار تومان، چند روز پیش پس 
از جســت وجو در داروخانه ها و بررسی قیمت ها از نظر خودم 
ارزان ترین ماســک  N۹5 را به قیمت 2۰ هزار تومان خریدم 
که لحظه اول کش هایش پاره شد و دوختم و پس از یکی دو 
ساعت مصرف نیز به دلیل نامرغوب بودن کیفیت پارچه آن، 
به طور کلی از حالت ماسک مراقبت کننده خارج شد. بنابراین 
برای بررســی وضعیت و کارخانه تولیــدی اش در اینترنت 
جســت وجو کردم؛ دیدم این شرکت خودش را تولیدکننده 
پارچه های تولید ماســک معرفی کرده اســت. همچنین دو 
 هفته پیش دو بسته دستکش پالستیکی یکبار مصرف خریدم 
۹ هزار تومان اما روز گذشته که مراجعه کردم با کلی گشتن 
در داروخانه ها، سرانجام همین محصول را با بسته ای به قیمت 
۱7 هــزار تومان تهیه کردم. نکته عجیب تر که در هفته های 
اخیر شــرکت های تولیدکننده دستکش های پالستیکی نیز 
در ســایت های خود اعالم می کنند که امکان فروش ندارند و 
محصوالتشــان را به طور مستقیم به وزارت بهداشت تحویل 
می دهند. همچنین ســایت های اینترنتی نیز ماسک و لوازم 
محافظتــی عرضه نمی کنند تا با وضعیت قیمت ها و کیفیت 
محصوالت آشنا بشویم. مسئوالن نیز هیچ قیمت مصوبی برای 

کاالهای مشخص اعالم نمی کنند. 
برش سوم: خانمی می گفت: اواخر پاییز سال گذشته برای 
آنکه با گالب صورتم را بشــویم یک عدد بطری افشانه حدود 
۱۰۰ میلی از مغازه پالستیک فروشــی خریدم 2 هزار تومان، 
زمانی که بحث شــیوع کرونا مطرح شد مشابه همین ظرف 
را برای اســتفاده از ماده ضدعفونــی به قیمت 8 هزار تومان 
خریدم که پس از دو روز خراب شد. حدود دو هفته بعد دوباره 
افشانه مشــابهی خریدم به قیمت ۱۰ هزار تومان و درونش 
ماده ضدعفونی ریختم. بی شــک خرید یک افشانه و تجربه 
خرید چند برابری آن، موضوع جدی در سیاست گذاری های 
کشور نیســت و حتی نمی توان انتظار داشت که در شرایط 
فعلی وسایل بهداشتی رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد، اما 
مسئوالن می توانند شــرایط را به گونه ای مدیریت کنند که 
محصوالت مورد نیاز مردم با کیفیت و با قیمت مناســب در 

دسترس باشد. 
قدس آنالین - وحید اکرمی  دبیر شورای هماهنگی 
بانک های خراسان رضوی گفت: بانک ها برای وصول وجوه 
اقساط صاحبان حساب، باید از طریق فرایند های قانونی 
پیگیر باشــند و به هیچ عنوان حق برداشت از یارانه یک 

میلیونی کمک معیشتی را ندارند. 
حسن مونسان در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین عنوان 
کرد: به تمامی بانک ها ابالغ شده که وام دولت به صورت 
کمک معیشتی بوده است و حق کسر از آن به بهانه اقساط 

عقب افتاده را ندارند. 
وی اظهار کرد: اگر اقساط صاحبان حساب مشمول مطابق 
دســتورعمل هیئت دولت و بانک مرکزی باشد، بانک ها 
موظف هستند اقســاط را به پایان دوره انتقال دهند. اگر 
هم اقساطی خارج از این دستورعمل باشند، باید بانک های 
عامل از طریق فرایند های قانونی پیگیر آن باشند و به هیچ 
عنوان حق برداشت از یارانه یک میلیونی کمک معیشتی 

را ندارند. 

وی تصریح کرد: مدیریت بانک های استان پیگیر تخلفات 
احتمالی بانک ها بوده و شهروندان می توانند از این طریق 
شــکایت های خــود را پیگیری کنند. بازرســان با ثبت 
شکایت های مردمی، در صورت بروز تخلف از آن آگاه شده 
و برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت و همچنین از 

تخلفات بیشتر پیشگیری خواهد شد. 
وی در پاسخ به این پرسش که برخی از مخاطبان قدس، 

از تخلف بانک ها و برداشــت اقساط وام های دیگر از یارانه 
کمک معیشــتی خود ابراز گالیه کرده و خواهان برخورد 
قانونی هستند، ابراز کرد: تصور من این است که اشتباهی 
در این زمینه رخ داده باشــد و بانک ها قصد ایستادن در 
مقابل قوانین بانک مرکزی و هیئت دولت را نداشته باشند. 
شاید هم در شعب مختلف متوجه نباشند که مبلغ واریز 
شده به حساب سرپرست خانوار بابت کمک معیشتی بوده 
اســت. به هر ترتیب احتمال اشتباه آن بیشتر از عمدی 

بودن است. 
مونسان افزود: اما در صورت کسر شدن از مبلغ وام کمک 
معیشــتی دولت توسط بانک ها که چه به صورت سهوی 
و چه عمدی اتفاق افتاده باشــد، افراد می توانند در وهله 
نخســت به مدیریت همان بانک مراجعه کرده و شکایت 
خود را اعالم نمایند. در صورت عدم رســیدگی می توانند 
به مدیریت بانک های اســتان موضــوع را گزارش داده تا 

پیگیری های الزم انجام شود. 

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

برداشت بانک ها از یارانه کمک معیشتی اشتباه سهوی است 

روزبازارروزبازار

آسمانی اهآسمانی اه

چشم سومچشم سوم

بازاربازار

آمارهای الزام آور
ذکر این نکته الزم است که اوایل اردیبهشت ماه و در جلسه مشترک بین دستگاه های 
دخیــل در موضوع جمع آوری و نگهــداری معتادان آمارهایی اعالم شــد که اندکی 
نگران کننده اســت و به نظر می رســد با اســتناد به همین آمارها، تعلل در این حوزه 
آسیب های دیگری نیز به دنبال خواهد داشت لذا الزم است ستاد ملی یا ستاد استانی 
پیشگیری از کرونا با تخصیص اعتبارات قابل توجه ساماندهی امور این حوزه را تسریع 
کنند . مصحفی، معاون فرهنگی-  اجتماعی شــهرداری مشهد، به این نکته اشاره کرد 
که حدود ۴ تا 5 هزار نفر از معتادان که در کمپ های ترک اعتیاد نگهداری می شدند، 
به  تدریج در معابر شــهری رها شــدند. رئیس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
شهرداری مشهد گفت: براســاس محدودیت ها و ضرورت رعایت نکات بهداشتی و به  
منظور جلوگیری از شــیوع کرونا، تصمیم بر این شد که افراد به  مدت یک ماه در این 

مکان قرنطینه شوند و اجازه خروج نداشته باشند.
محبی افزود: با وجود آنکه ظرفیت خانه ســبز ۱۹۰ نفر اســت، هم  اکنون ۴7۰ نفر در 
این محل که نسبت  به بقیه مراکز شهرداری وضعیت بهتری دارد، نگهداری می شوند 

و قرنطینه شده اند.
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رئیس اتحادیه رستوران داران مشهد:
 شله مشهدی و حلیم •

افزایش قیمت نداشته اند
تکتم  آنالین-  قدس 
رئیس  بهاردوســت: 
اتحادیه رســتوران داران 
مشــهد گفت: هر چند 
به تازگی در محصوالتی 
مانند حبوبات با افزایش 
قیمــت قابــل توجهی 
مواجه بوده ایم اما به احترام روزه داران امســال به هیچ عنوان 
در این حوزه قیمت افزایش پیدا نخواهد کرد. هر کیلو شله یا 
حلیم با همان نرخ مصوب سال گذشته عرضه خواهد شد. شله 
درجه یک با گوشــت قرمز کیلویی ۱۶ هزار و 5۰۰ تومان و 
حلیم درجه یک با گوشت قرمز کیلویی ۱۴ هزار و 5۰۰ تومان 

پخت و توزیع خواهد شد. 
امیریــان ادامه داد: در حالی که با توجه به گرانی حبوبات به 
صورت معمول باید هر کیلو حلیم 2۰ هزار تومان و هر کیلو 
شله 22 هزار تومان به فروش برسد ولی این نرخی است که 
انجمن حمایت از مصرف کننده ابالغ کرده است و ما خودمان 

اجازه نرخ گذاری نداریم. 
رئیس اتحادیه رستوران داران مشهد افزود: متأسفانه هر ساله 
این اتفاق می افتد و باید همکاران ما در بهترین شرایط یک ماه 
ضــرر بدهند تا اینکه انجمن نرخ جدید را ابالغ کند. در حال 
حاضر هم تقریباً همه همکاران از این وضعیت ناراضی هستند 
چون در فروش هر کیلو شــله یا حلیم حداقل ۳ هزار تومان 
ضرر می کنند. از طرفی دیگر هم بر اساس دستور ستاد مبارزه 
با کرونا ما فقط مجبوریم شله و حلیم بیرون بر داشته باشیم 
و امکان اینکه در رســتوران از مشتری پذیرایی کنیم وجود 
ندارد و هر چند بیشــتر فروش های بیرون بر ما هم آنالین و 
تلفنی شده است و کسی شخصاً به رستوران مراجعه نمی کند 
و همه این ها ســبب خسارت های مالی زیادی برای همکاران 

ما شده است. 
وی در خصوص اینکه چه تمهیداتی اندیشیده شده که مردم 
با خیال راحت از شــله و حلیم استفاده کنند، گفت: بر پایه 
 دســتوراتی که بهداشــت محیط به ما ابالغ کرده است هر 
دو ساعت یکبار همه محیط و سطوح ضدعفونی می شود. همه 
کارکنان موظف هستند که از کاله، دستکش و ماسک در تمام 

طول مدتی که در رستوران مشغول هستند استفاده کنند.

پیگیری

هاشم رسائی فر   حتماً برای شما هم پیش 
آمده که با خط تلفن خانــه یا محل کارتان با 
مشکل مواجه شوید. در چنین مواقعی یا خط 
تلفــن کالً بوق ندارد یا مواردی از این دســت 
دارد که چنانچه ارتباط داخلی خانه یا محل کار 
مشکل خاصی نداشته باشد و قطعی مرتبط با 
تجهیزات بیرون باشــد تماس با مخابرات برای 
رفع مشــکل بهترین کار اســت که مشترکان 
نیز از رونــد آن اطالع دارند. مخابرات نیز برای 
اینکه ارتباط با مشــترکان آسان تر برقرار شود 
ســامانه های مختلفی را راه انــدازی کرده تا با 
استفاده از آن مشترکان هر مشکل یا درخواستی 
که داشتند را با تماس با این سامانه ها پیگیری 
کنند . یکی از این سامانه ها که مختص خرابی 
خط تلفن است سامانه 2۰۱۱7 است. سامانه ای 
خودکار که در پی تماس مشترکان مشخصات 
و شماره تماس آن ها را دریافت و برای پیگیری 
آن را ثبت می کند. نحوه کار این سامانه با اینکه 
کامالً مکانیزه شده و با برنامه ریزی کامالً خودکار 
است اما در مواردی موجب گالیه مندی هایی از 

سوی برخی از مشترکان شده است.
یکی از مشــترکان مخابرات در شهر مشهد با 

ابراز گالیه نسبت به نحوه رسیدگی به مشکل 
مشــترکان از طریق شماره ســامانه 2۰۱۱7 
می گوید: چند وقتی بــود که خط تلفن خانه 
دچار مشــکل و قطعی شــده بود وقتی که با 
سامانه تماس گرفتیم به صورت خودکار اعالم 
می شد که مشکل را بررسی و رفع می کنند. اما 
با گذشــت یک روز برای دقایقی تلفن وصل و 
دوباره قطع شد. وی اضافه می کند: بیش از 2۰ 
بار از طریق تلفن همراهم با این سامانه تماس 

می گرفتم و دقیقاً همین روال طی می شد.
یکی دیگر از مشترکان تلفن ثابت نیز می گوید: 
متأسفانه سامانه خرابی تلفن طوری طراحی شده 
که اپراتور خودکار دارد و از تماس گیرنده شماره 
همراهی را می خواهد تا پس از پیگیری نتیجه را 
به اطالع وی برساند. شماره همراه دادیم و بعد 
از آن پیامک رسید که مشکل خط تلفن شما 
برطرف شده است. با اینکه خط تلفن وصل شده 
بود اما پس از مدتی کوتاه مجدد قطع می شد و 
این داستان به کل من و خانواده ام را کالفه کرده 
بود. پــس از آن چندین بار تماس گرفتیم اما 
مشکل همچنان پا برجا بود. تماس های ما آن 
قدر زیاد شد که در نهایت یک روز خودشان از 

مخابرات تماس گرفتند و پیگیر موضوع شدند 
از آن روز مشکل قطعی تلفن حل شده است. 
او می افزاید: خیلی در این مدت برای وصل خط 
با همین شماره 2۰۱۱7 تماس گرفتیم و چون 
اپراتور خودکار بود، شخصی نبود که مستقیم 
با این فرد در مورد خرابی تلفن صحبت کنیم. 
خرابی تلفن از زمانی برطرف شد که مستقیم از 

مخابرات تماس گرفتند.

تکذیبمشکلدرسامانهخرابیتلفنس
حســن پور، رئیس اداره روابط عمومی شرکت 
مخابرات خراسان رضوی در مورد این موضوع به 
قدس می گوید: سامانه 2۰۱۱7 به منزله ارتباط 
بین مشترکانی که مشکل خرابی دارند ایجاد 
شده است و اپراتور خودکار مشخصات و شماره 

تماس مشترکان را دریافت می کند و پس از آن 
برای رفع مشکل البته در صورتی که مشکل از 
بیرون باشد، توسط همکاران اقدام می شود. اما 
اینکه گفته می شود پیگیری نشده یا مشکلی 
وجود داشته است به هیچ وجه این گونه نیست؛ 
چرا که تمام فعالیت های اپراتور و اقدام هایی که 
شده به صورت دقیق رصد می شود و به درستی 
درخواســت های مشــترکان در نوبت خودش 
رسیدگی می شود. وی در خصوص وصل قطعی 
و قطع آن در مورد کوتاهی گفت: به هیچ وجه 
این امکان وجود ندارد که قطعی درست شود و 
پس از چند دقیقه باز مشکل ایجاد شود همان 
طور که گفته شد همه فعالیت ها رصد می شود 
و اگر مشکلی وجود داشته باشد تا برطرف شدن 

آن از طرف همکاران ما پیگیری می شود.
حســن پور همچنین افزود: مشــترکانی که با 
مشــکل قطعی و خرابی تلفن مواجه می شوند 
ضمن اینکه می توانند با سامانه 2۰۱۱7 تماس 
بگیرند و پیگیر مشکل باشند این امکان برایشان 
وجود دارد که با سامانه 2۰2۱ نیز تماس بگیرند 
و مستقیم با اپراتورها و کارشناسان ما صحبت و 

موضوع را پیگیری کنند.

گالیه مشترکان تلفن از سامانه 20117 
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خط قرمز  فرمانده انتظامي مشهد از  كشف4 ميليون 
و 500 هزار تومان تراول چک جعلي در مشهد خبر داد. 
سرهنگ عباس صارمي ساداتي در تشريح اين خبر گفت: 
در پي گزارش يكي از بانک هاي مشــهد به فوريت هاي 
پليســي 110 مبني بر اينكه جواني با تراول چک هاي 
جعلي به بانک مراجعه كرده، بالفاصله مأموران كالنتري 

شهيد فياض بخش در محل حاضر شدند.
سرهنگ صارمي ساداتي افزود: جوان 20 ساله اي كه براي 
واريز مبلغ 4ميليــون و 500 هزار تومان تراول چک  به 
بانک مراجعه كرده بود، در تحقيقات اوليه پرونده گفت: 
چند روز قبل آگهي فروش يک وسيله را در سايت  خريد 
و فروش كاال منتشر كردم و جواني در تماس تلفني خود 
را خريدار معرفي كرد. وي گفت: بنابر اظهارات اين پسر 
جوان دو خريدار كاال كه صورت خود را به بهانه بيماري 
كرونا با ماسک پوشانده بودند سر قرار حاضر شده و با اين 
ادعا كه كارت بانكي شان موجودي ندارد مبلغ خريد كاال 

را به فروشنده پرداخت و پس از خريد كاال دور شدند.
فرمانده انتظامي مشهد ادامه داد: پسر جوان كه خبري از 

جعلي بودن تراول ها نداشــت و پــس از اين معامله كه 
بعدازظهر روز پنجشــنبه و همزمان با تعطيلي بانک ها 
اتفاق افتاده، در روزي ديگر براي واريز وجه به حســاب 

بانكي اش مراجعه مي كند كه دچار مشكل مي شود.
ســرهنگ صارمي با اشــاره به اين مطلب كه به دستور 

مقام قضايي، پسر جوان آزاد شده و تحقيقات با توجه به 
ســرنخ هاي موجود براي دستگيري متهمان ادامه دارد، 
گفت: شهروندان عزيز بايد هنگام خريدو فروش كاالهايي 
كه در ســايت هاي فضاي مجازي آگهي مي شوند دقت، 

احتياط و توجه بيشتري داشته باشند.

روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر

در پی یک اقدام پلیس مشخص شد
کوله پشتی دو عابر مملو از موادمخدر •

قـرمـــز:  خـــط 
استان  جانشين انتظامی 
از دستگيری دو عابرپياده 
با دو كوله پشــتی حاوی 
هروئين  كيلوگــرم   35
و 12 كيلوگرم شيشــه 
 در شهرســتان نهبندان 

خبر داد.
 ســرهنگ ســعيد دادگر اظهار كرد: مأموران پاســگاه 
عملياتی ســهل آباد شهرســتان نهبندان هنگام كنترل 
محورهای فرعی به دو عابرپياده كه در تاريكی شــب در 

حال تردد بودند مشكوک و به آنان دستور ايست دادند.
جانشين انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: عابران پياده 
با مشــاهده مأمــوران با رها كردن دو كوله پشــتی خود 
متواری و با اقدام ســريع مأموران هر دو دســتگير و به 

پاسگاه منتقل شدند.
ســرهنگ دادگر تصريح كــرد: مأموران در بازرســی از 
كوله پشــتی متهمان 35 كيلوگرم هروئين و 12 كيلوگرم 
شيشه كه از مرزهای شرقی كشور وارد شده بود را كشف 

كردند كه در اين رابطه پرونده ای تشكيل شد.
وی خاطرنشــان كرد: متهمان دســتگير شده به دادسرا 

اعزام و با دستور مقام قضايی روانه زندان شدند.

سودجویی که به ثمر نرسید 
 کشف ۳۲۰ لیتر •

مواد ضدعفونی کننده در سبزوار
سبزوار  فرمانده انتظامی 
ليتر مواد  گفــت: 320 
ضدعفونی كننده خارج از 
شــبكه توزيع در مبادی 
اين شهرســتان  ورودی 

كشف و ضبط  شد.
حســين  ســرهنگ 
بيات مختــاری، فرمانده انتظامی ســبزوار گفت: مأموران 
دايره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهی در پی اطالع 
از انتقــال مقاديــری محلول ضدعفونی كننده به وســيله 
يک دســتگاه خودرو سواری از مشهد به سبزوار، بررسی 
موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.

وی افــزود: مأموران با اشــراف اطالعاتــی اين خودرو را 
در ورودی ســبزوار شناســايی و بــا هماهنگــی مراجع  
قضايی مورد بازرســی قــرار دادند كــه 320 ليتر مواد 

ضدعفونی كننده خارج از شبكه توزيع از آن كشف شد.
فرمانده انتظامی ســبزوار ادامــه داد: در اين ارتباط يک 

متهم دستگير و به مراجع قضايی معرفی شد.
مــواد  ارزش  كــرد:  بيــان  بيات مختــاری  ســرهنگ 
ضدعفونی كننده كشف شده افزون بر 500 ميليون ريال 

برآورد شده است.

 تخریب دیوارکشی •
سه باغ غیرمجاز در درود

درود- خبرنگارقدس: ديوارها و در های سه باغ غيرمجاز در 
محدوده جاده شهر درود 

تخريب شد.
اين اقدام در پی دستور 
با  و  زبرخان  دادستان 
حضور شــهردار درود، 
اداره  نماينــدگان 
حمل ونقل  و  راهداری 

جاده ای، جهادكشاورزی و نيروی انتظامی انجام شد.
در اين رابطه دادســتان زبرخان به خبرنگار ما گفت: سه 
بــاغ در محدوده جاده ارتباطی درود از اراضی روســتای 
سخدر تخلف تغيير كاربری و تجاوز به حريم راه ارتباطی 
شــهر درود داشت كه با صدور دســتور، تخريب درها و 

ديوارهای اين باغ ها اجرايی شد.
سيدمحمد رسولی با اشاره به ممنوع  بودن ديواركشی در 
اراضی و تخلف های مشــابه افزود: با افرادی كه به صورت 
غيرقانونی اقدام به ســاخت و ساز كنند به صورت قاطع 

برخورد می شود.
شــهردار درود هم به خبرنــگار ما گفــت: عرض جاده 
ارتباطی اين شــهر۶ متر و حريم اين جاده از خط كشی 
وســط جاده 22/5متر اســت و در احداث ديوارهای اين 
باغ ها حدود 11 متر به حريم جاده درود تجاوز شده بود.

حامــد زمانی افزود: هر گونه تجــاوز به حريم راه ، تغيير 
كاربــری در باغ هــا، تفكيک هــای غيرمجاز و ســاخت 

وسازهای خالف، طبق ضوابط و قانون برخورد می شود.
شــهر درود در كيلومتر 90 بزرگراه مشهد، نيشابور قرار 

دارد و از مناطق گردشگری كشور محسوب می شود.

رخ رد رخرخ 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     .

قابل توجه تاکسیرانی مشهد
به تازگی شركت تاكسيرانی مشهد اقدام به 
توزيع سبد كاال بين تاكسيرانان كرده، اما از 
زمان توليد مرغ های يخی توزيعی بيش از 11 
ماه گذشته و تنها چند روز به پايان انقضای 
آن باقی اســت. ای كاش مرغ هايی بين اين 

قشر توزيع می شد كه تازه بود.
یک راننده تاکسی 

مخابرات لطفاً پاسخ دهد
نزديک دوماه است كه تلفن های ما در طبرسی شمالی4 حيدری نسب 11 قطع شده، هر كجا 

زنگ می زنيم كسی جواب نمی دهد. مخابرات لطفاً پاسخ دهد.
915...۳796

قشر کارگر چه گناهی کردند؟
هنوز وام يک ميليونی نرســيده جنس ها دوالی ســه برابر شد. تو را به خدا به گوش مسئوالن 
برسانيد. اين قشر كارگر و منطقه محروم چه گناهی كردند با اين اوضاع بيكاری و اين بی پولی، 

چرا كسی به داد ما نمی رسد؟
915...۰67۲

درخواست از اتوبوسرانی
بنا به درخواست و اجابت مردم خيابان آيت اهلل عبادی و همچنين دسترسی آسان تر و بهتر از 
پايانه شهدا به سمت پايانه امام رضا)ع(، لطفاً يكی از خطوط پايانه امام رضا)ع( را با مسير2 تندرو 

در پايانه انقالب جابه جا كرده تا از خدمات دهی مســير 2 در پايانه امام رضا)ع( بيشتر استفاده 
شود.

9۳8...۲651

چرا هر روز تعداد اتوبوس ها کم می شود
ايــن روزها تعدادی از خطوط اتوبوســرانی 
مشغول به كار هستند كه دقيقاً شلوغ ترين 
خط ها هستند. وقتی خود سازمان می داند 
اين خطوط اصلی اند، چرا هــر روز از تعداد 
اكثر  اتوبوس هايشــان كم می كند؟ مثــالً 
اتوبوس هــای خط اصلی۸30)بــی آرتی3( 
به خط12منتقل شــدند! بــه طوری كه در 

روزهای)عادی( در خط3 بی آرتی جايی برای ايســتادن پيدا نمی كنيد، اما خط12 به صورت 
يكســر خالی می رود! مســير خط12به هر دو خط مترو دسترسی دارد و دقيقاً رقيب مترو و 

خط3 بی آرتی شده!
9۳6...6158

بی فایده و طنزگونه
ســازمان تأمين اجتماعی هفته كارگر را به جامعه كارگری و مستمری بگيران كه از سوی اين 
ســازمان در سال های اخير به جای همسان سازی حقوق و توجه به نرخ تورم و سبد حداقلی 
معيشــت خانواده، در افزايش حقوق ها با خاک كوچه همسان شده اند، تبريک گفته است كه 

طنزگونه به نظر می رسد.
915...4۲۲۳

خط قرمز مرد شــروری كه بــرای فرار از 
چنگال عدالت دست به يک گروگان گيری زده 

بود با واكنش پليس نيشابور دستگير شد.

 شناسایی مجرم س
توسط یکی از شهروندان 

ساعت 1۸ روز بيســت و ششم فروردين ماه 
كارآگاهان دايره مبارزه با سرقت پليس آگاهی 
نيشابور در حال گشت زنی بودند كه گزارشي 
مردمی دريافت كردند مبنی بر اينكه يكی از 
سارقان حرفه ای كه پليس در تعقيب اوست  در 

يكی از مناطق پنجراه رؤيت شده است.
بررســی هويت داده شــده مشخص كرد فرد 
مذكور به اتهام چند فقره ســرقت از خانه ها و 
مغازه ها تحت تعقيب و از سارقان سابقه دار و 
خطرناک اســت و همين موضوع موجب شد 
كارآگاهان در همان لحظات اوليه با هماهنگي 
مركز فوريت هاي پليسي 110 و  افسرنگهبان 
پليس آگاهی، وارد عمل شــده و كمتر از 10 

دقيقه خود را به محل برسانند .

مجرم دست و پای صاحبخانه را بستس
متهم با اينكه بارها توسط پليس دستگير شده 
بود به محض ديدن خــودرو مأموران آن ها را 
شناخت و بالفاصله پا به فرار گذاشت و با دور 
شــدن از نقطه ديد پليس و ورود به عنف به 
يک خانه مســكونی، به خيال خودش مخفي 

شده بود.
يكی از جوانان منطقه كه شاهد ماجرا بود خود 
را به پليس رساند و گفت: در اين خانه پيرزنی 
تنها ساكن اســت و لحظاتی پيش از حضور 
شــما فردی قوی هيكل از باالی در منزل وارد 
خانه شد، هنوز توضيحات اين شهروند به پايان 
نرسيده بود كه صدايی از درون خانه به گوش 
رســيد كه متهم در حال تهديد فردی است و 
موضوع بالفاصله به فرمانده انتظامی شهرستان 

مخابره شد.
در پــی اين اقدام ســرهنگ دهقانپور دو تيم 

گشتی ديگر به محل اعزام و در حالی دستور 
دســتگيری فرد را صادر كرد كــه از مأموران 
خواست مراقب حفظ  جان افراد داخل منزل 

هم باشند.
لحظات به سرعت سپری می شد، شايد اتفاق 
تلخی در راه باشــد، اين چيزي بود كه ذهن 

مأموران انتظامي را به خود درگير مي كرد.
وقتــی مأموران از متهم خواســتند تا خود را 
تسليم قانون كند، در پاسخ چيزی جز مقاومت 
متهم دريافت نمی كننــد و پی می برند كه او 
پيرزن صاحبخانه را گروگان گرفته اســت. از 

همين رو كارآگاهان در يک فرصت مناســب 
وارد خانه شدند. وقتی پليس خود را به محل 
حضور متهم رساند ديدند مجرم شرور در حالی 
كه دســت و پای صاحبخانه را بسته، او را در 
گوشه ای از خانه رها كرده و خودش هم باالی 
سرش ايستاده كه در يک لحظه مأموران متهم 
را غافلگير و دســتگير و گروگان او را هم رها 
كردند. روز بعد پيرزن ۸0 ســاله با حضور در 
فرماندهی انتظامی از اقدام های پليسی و ايجاد 

امنيت آن ها در جامعه تشكر كرد. 
در ادامه اين ماجرا حجت االســالم سيدقاسم  
يعقوبی، امام جمعه شهرستان همزمان در مقر 
پليس حضور داشت و عنوان كرد: يک دعای 
خير مادر نجات يافته برای پليس كافی است. 
تــالش و خدمات پليس اعتماد و امنيت را به 

دنبال دارد.
سرهنگ حســين دهقانپور، فرمانده انتظامی 
نيشابور ضمن تشكر از همكاری شهروندان در 
شناسايی مجرم تحت تعقيب و خطرناک، در 
ادامه بيان كرد: بی تفاوتی نسبت به بروز جرم، 

خدمت به ظالم و خيانت به مظلوم است.

ماجرایی که با واکنش به  موقع پلیس ختم به خیر شد

گروگان گیری برای فرار از قانون 

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 وقوع بارش های رگباری •

و افزایش شدت وزش باد درخراسان رضوی
قدس: مركز پيش بينی اداره كل هواشناســی خراســان رضوی 
اخطاريه ای مبنی بر ادامه بارش های رگباری و افزايش شــدت 

وزش باد در سطح استان صادر كرد .
براســاس اين اخطاريه، وزش باد شديد با احتمال بروز خسارت 
همچنين وقوع بارش  های رگباری تــوأم با رعدوبرق در نواحی 
مســتعد بارش تگرگ، وقوع صاعقه در سطح استان پيش بينی 

شده است. 
مناطق تحت تأثير ســامانه ناپايدار و بارشی طی امروز: بارش در 
غالب نقاط استان همراه با وزش باد شديد با احتمال بروز خسارت 
پيش بينی بيشترين بارش در شهرستان های درگز )به يژه منطقه 
نوخندان و چاپشــلو( كالت، قوچان، جوين، جغتای، خوشاب، 
نواحی شمالی سبزوار، سرخس، فريمان، داورزن، بردسكن )محور 

بردسكن به سبزوار(، سبزوار و كوهسرخ.
مناطق تحت تأثير سامانه بارشی طی فردا: بارش به شكل رگبار 
در نواحی شــمالی استان به ويژه شهرســتان درگز، پيش بينی 
بيشترين بارش در شهرستان های درگز، قوچان، نيشابور، سبزوار، 
جوين، جغتای، داورزن، خوشاب، ريوش، كاشمر، تربت حيدريه، 
بينالود، فريمان، بردسكن. در اين اطالعيه آمده است: بارش به 
شكل رگبار همراه با رعدوبرق در نواحی مستعد بارش تگرگ و 
وقوع صاعقه، وزش باد شديد، احتمال آبگرفتگی و ايجاد رواناب 
به ويژه در روزهای دوشنبه و همچنين در پنجشنبه هفته جاری 

پيش بينی می شود.
هوای امروز مشــهد هم نيمه ابری تا ابری گاهی وزش باد شديد 

لحظه ای و رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ خواهد بود.
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فضای مجازی: 

 شناسایی 44 تقاطع و معبر پرتصادف •
در شهر مشهد
رئيــس  قــدس: 
عمران،  كميســيون 
حمل ونقل و ترافيک 
شــورای شهر مشهد 
اصالح  بــرای  گفت: 
معابری كه بيشترين 
تصادفات با عابرپياده 

در آن رخ می دهد 110 ميليارد ريال مورد نياز است. 
مجتبی بهاروند افزود: عابران پياده و راكبان موتورسيكلت در همه 

شهرها بيشترين آمار تصادفات را به خود اختصاص می دهند. 
 وی ادامــه داد: برای كاهش آمار تلفات عابران پياده در مشــهد 
۷0 كيلومتر از معابر اين شهر كه بيشترين تصادفات عابرپياده را 
داشته اند، شناسايی و اصالحات مورد نياز آن استخراج شده  است. 
وی گفت: اعتبار الزم برای اين اصالحات 110 ميليارد ريال است 
كه اجرای آن به مناطق ابالغ شده و تاكنون بيش از 50 درصد 
پيشرفت داشته اســت. بهاروند با بيان اينكه ۸0 درصد سوانح 
رانندگی در معابر درون شهری برای عابران پياده و موتورسواران 
رخ می دهد، افزود: پروژه حق تقدم عابران پياده نيز با 500 ميليارد 
ريال اعتبار از ســال گذشته در مشهد آغاز شده و اجرای آن در 
سال جاری نيز ادامه دارد. وی اظهار كرد: براساس بانک اطالعات 
تصادفات شــهر كه داده های آن از پزشــكی قانونی، اورژانس و 
 پليس راهنمايی و رانندگی مشهد دريافت می شود، ايمن سازی 
44 تقاطع و معبر شــهری در دستور كار قرار گرفته  است. وی 
گفت: 23 مورد از اين نقاط تقاطع و 21 مورد نيز معبر پرتصادف 
شهری است كه به تصويب استانداری خراسان رضوی نيز رسيده 

است. 
بهاروند افزود: پس از تصويب معابر پرتصادف، 15 تقاطع انتخاب 
شد و اصالح آن ها در دستور كار قرار گرفت و مطالعات و بررسی 
مابقی نقاط نيز در دستور كار قرار دارد. وی ادامه داد: طرح توسعه 

مدل تصادفات شهر مشهد نيز در دست تهيه است.

دالل بازی، قیمت زمین و مسکن گناباد •
را باال برد 

فرماندار  تســنیم: 
قيمت  گفت:  گناباد 
زمين و مســكن در 
حالی ايــن روزها در 
اين شهرستان سر به 
فلک كشيده كه تعداد 
زيــادی از واحدهای 

مسكن مهر در گناباد همچنان خاک می خورند. 
اشتغال و مسكن امروزه از دغدغه های اصلی جوانان برای تشكيل 
زندگی شده و بارها نيز مسئوالن اعالم كرده اند كه راهكارهايی 
برای حل آن پيش خواهنــد گرفت. فرماندار گناباد در اين باره  
می گويد: اينكه مردم و جوانان از افزايش قيمت زمين و مسكن 
در گناباد گاليه دارند از مطالب به حقی است كه دارند و ما نيز به 
عنوان نماينده دولت سعی خواهيم كرد از تمامی ظرفيت ها برای 

كاهش قيمت ها استفاده كنيم.
حامد قربانی ادامه داد: برای اينكه بتوانيم بازار و نوسان ها را كنترل 
كنيم از ظرفيت كارشناسان رســمی دادگستری برای تعيين 
قيمت استفاده خواهيم كرد و جلو برخی قيمت گذاری های كاذب 

را خواهيم گرفت. 
فرماندار گناباد خاطرنشان كرد: با توجه به درخواست های موجود 
زمين هايی كه در محدوده شــهری وجود داشته دچار افزايش 
قيمت سرسام آوری شده تا جايی كه تقاضاها به سمت زمين های 
زراعی رفته است. وی استفاده از ظرفيت ماده ۶ قانون ساماندهی 
و حمايت از مسكن و ماده 10 قانون زمين شهری برای احيای 
بافت های فرســوده و ناكارآمد شهری و توجه بيشتر شهرداران 
گناباد، كاخک و بيدخت از توابع اين شهرســتان به اين مسئله 

را خواستار شد.
فرماندار گنابــاد تصريح كرد: با بهره گيری بيشــتر از ظرفيت 
طرح هــای بازآفرينی شــهری و شناســايی زمين هــای مازاد 
دستگاه های اجرايی برای اجرای مطلوب اين طرح برای كاهش 

مشكل زمين و مسكن ورود خواهيم كرد.
قربانی با اشاره به برخورد جدی با دالل بازی ها در موضوع مسكن 

بيان كرد: دالل ها قيمت ها را تغيير می دهند.
وی تشكيل قرارگاه و كميته ويژه مسكن جوانان با اولويت مسائل 
و مشكالت اين قشر به خصوص بيش از هزار جوان ازدواج كرده 
و متقاضی مسكن شهرستان گناباد را از اولويت های فرمانداری 
گناباد دانســت و افزود: افزايش وســعت گناباد موجب شده تا 
هزينه های خدمات رسانی افزايش يابد و بودجه اختصاص يافته 

به اين امر جوابگو نباشد.
فرماندار گناباد اظهار كرد: 5۶4 واحد مسكن مهر بدون متقاضی 
در گناباد داريم كه اگر اين واحدها تكميل شــوند، بازار مسكن 

كاهش خواهد داشت.

دردسرهایخریدوفروشکاالدرفضایمجازی

اطالع رسانی

خط قرمز  رئيس پليس آگاهي استان با 
اشــاره به اينكه مالباختگان براي شناسايي 
اموال مسروقه خود به سامانه »نما« مراجعه 
كنند، گفت: اين ســامانه بــراي تعيين و 
تكليف ســريع و دقيق اموال و حذف تردد 
مضاعــف مالباختگان،  در بســتر اينترنت 

راه اندازي شده است. 
سرهنگ جواد شفيع زاده  در تشريح اين خبر 
بيان كرد: برای رعايت حقوق شــهروندي و 
راه اندازي سامانه موصوف،  بستري فراهم شد 
تا مالباختگان براي شناســايي سريع اموال 
خود  عالوه بر كاهــش هزينه ها و موجبات 

رضايت از عملكرد پليس،  از نمايشگاه مجازي 
پليس آگاهي بازديد كنند.

وی اظهار كرد: شهروندان با مراجعه به سايت 
اينترنتــي WWW.Police.ir و ورود به 

قســمت اموال كشف شده،  شــماره سريال 
كاالي مسروقه را وارد و شناسايي و پيگيري 

كنند.
خراســان رضوي  پليس آگاهــي  رئيــس 
خاطرنشان كرد: از آنجايي كه اين سامانه به 
صورت متمركز بوده و شهروندان مي توانند 
اموال مســروقه خود را در سامانه به صورت 
لحظــه اي پيگيري كنند، ضروري اســت تا 
شــهروندان حتماً شماره سريال هاي تمامي 
اموال خود را ليست برداري كرده تا در هنگام 
سرقت و كشف آن توسط پليس  اموال خود 

را از اين طريق شناسايي و تحويل بگيرند.

اقدامی برای کاهش تردد مالباختگان

شناسایياموالمسروقهدرسامانه»نما«

منطقه حفاظت شده ای که همچنان حاشیه دارد
 کشف ۲/5 تن مواد معدنی •

سرب و روی در اسفراین
خبرنگاران:  باشگاه 
فرمانــدار اســفراين از 
حامل  خــودرو  توقيف 
معدنی  مــاده  تن   2/5
ســرب و روی در ايــن 

شهرستان خبر داد.
طاهر رستمی، فرماندار 
اســفراين گفت: اين موادمعدنی از معدن آلبالغ به  صورت 
غيرمجاز جمع آوری شده و در حال خروج از شهرستان بود.

رســتمی افزود: خودرو مذكور متوقف و متخلفان تحويل 
مراجع قضايی شدند.

به گفته رستمی با گرم تر شدن دمای هوا نگرانی و دغدغه 
بــرای حضور افراد متخلف در معدن برای برداشــت اين 

ماده معدنی وجود دارد.
معدن ســرب و روی در منطقه حفاظت شده ساريگل در 

شهرستان اسفراين واقع است.
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 توزیع ۲۵هزار بسته معیشتی •

بین نیازمندان توسط  سپاه فارس
سپاه  فرمانده  شــیراز: 
در  گفــت:  فجرفــارس 
قالب برگــزاری رزمایش 
کمک مؤمنانــه، ۲۵هزار 
بین  در  بسته معیشــتی 
اقشــار نیازمند اســتان 
فــارس توزیع می شــود.

سردار سرتیپ دوم سیدهاشــم غیاثی با بیان اینکه بسیجیان 
و گروه هــای جهادی فــارس در جمــع آوری و توزیع هدفمند 
کمک های مردمی فعاالنه نقش آفرینی می کنند، خاطرنشان کرد: 
یک هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه با مشارکت سپاه فجر، بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان فارس به زوج های جوان اهدا 
خواهد شد.وی گفت: ۲هزار و ۳۰۰نفر از بسیجیان نیز در ۲۰ روز 
گذشته در فرایند اهدای خون به بیماران نیازمند حضور داشته اند.

۲ بیمارستان قم از پذیرش بیماران •
کرونایی خارج شدند

دانشــگاه  رئیــس  قم: 
قم گفت:  علوم پزشــکی 
فرقانی  بیمارســتان های 
پذیرش  شهیدبهشتی  و 
نداشــته  کرونایی  بیمار 
و مــردم تنها بــه مرکز 
درمانی کامــکار مراجعه 

کنند.محمدرضا قدیر افزود: تعداد بســتری بیماران کرونایی به 
مراکز درمانی در روزهای گذشــته هر چند کاهش  یافته، اما از 
مردم می خواهیم نســبت به حضور در تجمعات پرهیز کرده و 
تمامی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا شاهد اوج دیگری 
نباشیم.براساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم، با آغاز  طرح 
فاصله گذاری اجتماعی ۵۴هزار و ۹۴۵ مورد نظارت بهداشتی بر 
صنوف مختلف، صنایع  و ادارات توســط  کارشناسان بهداشت 
محیط و حرفه ای مرکز بهداشت انجام  شده که بیش از ۹۲درصد 

کل اصناف را شامل می شود.

تمدید مرخصی ۳هزار و 800 زندانی •
واجد شرایط  در ماه رمضان

دادستان  خوزســتان: 
عمومی و انقالب اســتان 
تمدیــد  از  خوزســتان 
مرخصی ۳هــزار و 8۰۰ 
زندانی واجد شــرایط در 
ماه رمضان خبر داد.عباس 
حسینی پویا عنوان کرد: با 

بخشنامه رئیس قوه قضائیه و دستور رئیس کل دادگستری استان 
خوزستان، مرخصی بیش از ۳هزار و 8۰۰ زندانی واجد شرایط 
اســتان در ماه مبارک رمضان تمدید شده است.دادستان مرکز 
خوزستان خاطرنشــان کرد: در عرصه کاهش جمعیت کیفری 
برای زندانیان واجد شــرایط  باید از ظرفیت ستاد دیه و انجمن 
حمایت از زندانیان مرکز استان و شهرستان ها نیز استفاده شود.

 توقیف ۲0 شناور حامل مسافر •
در آب های کیش

که  ۲۰شــناور  کیش:  
شورای  مصوبات  برخالف 
ســالمت و بدون رعایت 
ضوابط  قرنطینه اقدام به 
حمل مسافر کرده بودند، 
در یــک ماه گذشــته در 
آب هــای جزیــره کیش 

توقیف شده اند.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کیش اظهار 
کرد:  این شناورها شامل ۱۶ شناور صیادی و چهار شناور تفریحی 
بودند که حین حمل ۶۹ مســافر از بنــادر هرمزگان  به کیش،  
توسط گشت های دریابانی  این جزیره توقیف شدند. سرگرد محمد 
زنگانه گفت: نیمی از این مسافران در برداشتی متفاوت، علت سفر 
به کیش را امنیت این جزیره در مقابل ویروس کرونا عنوان کرده و 

معتقد بودند در کیش خبری از محدودیت ها نیست.

 کمک رسانی ۶۱ موکب اربعین •
در خوزستان برای مقابله با کرونا 

ســتاد  رئیس  اهــواز: 
بازســازی عتبات عالیات 
گفــت: ۶۱  خوزســتان 
موکب اربعین حســینی 
کار  در  خوزســتان  در 
کمک رسانی به خانوارهای 
ویروس  از  آســیب دیده 

کرونا و مقابله و پیشگیری از این ویروس فعال هستند.
حجت االسالم سیدمحمود موسوی افزود: هم اکنون ۷۱۰ خادم 
افتخاری و ۱۲ کارگاه تولید ماسک و لباس حفاظتی در موکب های 
اربعین در شهرهای مختلف خوزستان به صورت تمام وقت  فعال 
و مشــغول خدمت رسانی هستند.وی گفت: تاکنون ۲۲۰هزار و 
۶۰۰ ماسک و لباس حفاظتی توسط موکب های اربعین تولید و 

در مراکز درمانی و بیمارستانی توزیع شده است.

فالمینگوها به میهمانی تاالب گاوخونی •
اصفهان آمدند

از  دســته ای  اصفهان: 
مهاجر،  فالمینگوهــای 
اردیبهشــت امســال در 
تاالب بین المللی گاوخونی 
فرود  اصفهان  در شــرق 
براســاس  کــه  آمدنــد 
تعداد  اولیه  برآوردهــای 

آن ها حدود ۱۰۰ قطعه است. سرپرست معاونت پایش و نظارت 
اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان اظهار کرد: این پرندگان 
 در قسمت شــمالی تاالب و جایی که رودخانه زاینده رود از بند 
» شاخ کنار« به تاالب می ریزد، مشاهده شدند و ممکن است تعداد 
بیشتری از آن ها نیز در بخش های دیگر تاالب وجود داشته باشند.

حسین اکبری افزود: به احتمال زیاد آن ها در فروردین و اردیبهشت 
امسال وارد تاالب شدند و تا پایان این ماه نیز میهمان تاالب خواهند بود.

 ساختمان سازان اجازه تصرف •
یک سوم از پیاده روها را دارند

تهران: مدیرکل خدمات 
تهران  شهرداری  شهری 
با اشــاره به وجود حصار 
مصالــح  و  کارگاهــی 
ســاختمانی در حریــم  
پیاده رو هــا اعــالم کرد: 
ساختمان سازان تنها مجاز 
به تصرف یک سوم از این پیاده روها هستند.اصغر عطایی، با تأکید 
بر اینکه عبور از پیاده رو جزو حق و حقوق شــهروندی اســت، 
توضیح داد: هیچ فردی حق استفاده خصوصی و تعرض به معابر 
شهر )مگر در موارد استثنا از جمله احداث ساختمان( را ندارد. 
وی افزود: طبق ضوابط  شهرسازی مناطق، ساختمان سازان در 
یک بازه زمانی محدود اجازه تصرف تنها یک ســوم از پیاده رو با 

پیش بینی تمهیدات و اجرای ضوابط ایمنی را دارند.

 موج دوم کرونا خطرناک تر •
از دوره اول خواهد بود

سنندج: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: 
در صورتی که مردم اســتان توصیه های بهداشتی و پزشکی را 
رعایت نکنند، موج دوم شــیوع بیماری کرونا تا ۲۰ روز آینده 
بسیار بدتر و خطرناک تر از دوره اول آن خواهد بود.دکتر ابراهیم 
قادری اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت کلی این اســتان از 
لحاظ تعداد مبتالیان بــه این ویروس بهتر و تعداد ابتال کمتر 
شده، اما این به مفهوم رفع خطر نیست.وی افزود: با از سرگیری 
فعالیت هــا و بیرون آمدن مردم، باید منتظر شــروع موج دوم 

بیماری از ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت باشیم.

 بازسازی کامل واحدهای مسکونی •
دو روستا در خلخال 

بنیاد  مدیرکل  اردبیل: 
مســکن انقالب اسالمی 
اســتان اردبیــل گفت: 
واحدهای مســکونی دو 
روستای خلخال به طور 
کامل بهسازی، بازسازی 

و مقاوم سازی می شوند.
 فرهاد ســبحانی افزود: با توجه به تجربه موفق بنیاد مسکن 
استان اردبیل در بازسازی کامل واحدهای مسکونی در حال 
تخریب روستای ترازوچ خلخال و بازسازی ۷۶ واحد مسکونی 
در حال تخریب روستای مصطفی لو، این بنیاد در نظر دارد این 

طرح را در دو روستای کهران و پروچ نیز اجرا کند.
وی با بیان اینکه  نیمی از جمعیت خلخال در روستاها ساکن 
هســتند، اظهار کرد: این امر موجب افزایش اهمیت اجرای 
طرح های مقاوم سازی مسکن روســتایی با هدف ماندگاری 

روستاییان در روستاهای این شهرستان شده است.

 دستگیری اعضای باند اسکیمری •
در البرز

کــرج - ایرنا: رئیس پلیــس فتا از دســتگیری اعضای باند 
کالهبرداری اسکیمری با بیش از۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
کالهبرداری خبر داد.سرهنگ محمد اقبالی اظهار کرد: در پی 
مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان ساوجبالغ، 
مبنی بر برداشــت غیرمجاز از حســاب بانکی آن ها، بررســی 
موضــوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارت های بانکی مالباختگان توسط کالهبرداران به 
وسیله دستگاه اسکیمر کپی شده و از این طریق به وجوه آن ها 
دسترسی پیدا کرده و با مبالغ برداشت شده اقدام به خرید طال 

و سکه در استان های البرز و قزوین کرده اند.

ساخت ۱۱0 واحد برای خانواده های دارای •
معلولیت شدید و فاقد مسکن لرستان

لرستان: معاون مشارکت های مردمی بهزیستی لرستان از ساخت 
۱۱۰ واحد برای خانواده های دارای معلولیت شدید و بسیار شدید 
و فاقد مســکن در اســتان خبر داد.رضا وفایی اظهار کرد: سال 
گذشته برای تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش بهزیستی 
لرستان تعهدمان ۲۰۲ واحد بوده که بیش از حد تعهدمان اقدام 
و ۴۳۵ واحد مســکن را برای جامعه هــدف احداث کردیم.وی 
عنوان کرد: براساس تفاهم نامه ای که با قرارگاه خاتم االنبیا منعقد 
شده برای ۱۱۰ خانوار که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید 
بوده و سرپرست خانوار فاقد مسکن است، ۱۱۰ واحد ساخته و 

به  صورت رایگان به آنان تحویل داده می شود.

شــهرکرد: اســتان چهارمحال و بختیــاری به بام 
ایران شــهرت دارد و سرچشــمه گرفتن زاینده رود از 
این اســتان چنین به ذهن متبادر می کند که در این 
اســتان چیزی به نام کم آبی وجود ندارد، اما واقعیت 
این است که عالوه بر کمبود آب در بسیاری از شهرها 
و روســتاها، بحران کم آبی صنایع این اســتان را نیز 
تحت تأثیر خود قرار داده تا آنجا که حتی صنعت نیز با 

تانکر آبرسانی می شود.
با وجود اینکه تمام تالش دولت با تشــکیل ستادهای 
رفع موانع ســرمایه گذاری در راستای رفع بروکراسی 
اداری و کاهش زمان برای تولید و بهره برداری اســت، 
اما در این اســتان کمبود آب بــه یکی از چالش های 

اساسی و پیش روی صنایع تبدیل  شده است.
در استان چهارمحال و بختیاری بنا بر گفته مسئوالن 
شــهرک های صنعتی از مجمــوع ۴۷۴ واحد صنعتی 
فعــال  تعــداد ۲8۵ واحد صنعتی با بحــران کم آبی 

مواجه است. 
گفتنی اســت، به دنبال تشــدید پدیده خشکسالی و 
کاهش منابع آبی از ســال گذشــته  نیاز شهرک های 
صنعتی سفیددشــت و فرادنبه شهرستان بروجن به 
 صورت سیار و با ارسال روزانه بیش از ۵۰۰ مترمکعب 

برای مصارف صنعتی انجام می شود.
از آنجا که آب بخش صنعتی و شــرب شــهرک های 
صنعتی اســتان از طریق ۲۷ حلقه آب عمیق تأمین 

می شود، اما چاه های شــهرک صنعتی سفیددشت و 
فرادنبه به  طور کامل خشــک و دبــی آب مابقی نیز 
با کاهش محسوســی همراه شــده است.کارشناسان 
اتصال شبکه آبرسانی بن بروجن را تنها راه برون رفت 
از بحران کم آبی شــهرک های صنعتی اســتان عنوان 
می کنند. هم اکنون ۲۱ شــهرک و ناحیه صنعتی در 
چهارمحال و بختیاری فعال اســت که حدود ۱۴هزار 
خانوار معادل ۴۵ هزار نفر از جمعیت اســتان در این 

شهرک های صنعتی مشغول کار هستند.

صنعتسهمیهآبمیخواهدس
سرپرست شــرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیــاری در همین رابطه با بیــان اینکه باید برای 
صنعت اســتان ســهمیه آب پایدار و مشخص تعریف 

شــود، اظهار کرد: بخش زیادی از شهرک ها و نواحی 
صنعتی این اســتان از جمله شــهرک صنعتی مرکز 
اســتان با بحران آب مواجه شده که با تانکر آبرسانی 
می شود، درحالی  که این استان سرچشمه دو رودخانه 

بزرگ است.
حمیدرضا فالح افزود: کمبود آب پایدار، عمده مشکل 
واحدهای صنعتــی در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
اســتان اســت. به گفته وی، تعیین سهم آب بخش 
صنایع اســتان از اولویت ها و دغدغه مســئوالن است 
که در صورت نبود برنامه ریزی و چاره اندیشی، بخشی 
زیادی از واحدهای صنعتی کوچک و متوســط استان 

دچار کمبود جدی آب خواهند شد. 
وی از اختصاص موقت بخشی از آب تخصیصی طرح 
باغات عمان ســامانی به واحدهای صنعتی شهرستان 
ســامان خبر داد و تصریح کرد: نبود ســهمیه آب در 
بخش صنعــت در این منطقــه، از عمده دغدغه های 
بهره برداران واحدهای صنعتی شهرک صنعتی سامان 

است.
فالح، همچنین از اختصــاص ۱۰۰ لیتر آب در ثانیه 
از آب طــرح ملــی انتقــال آب بن بــه بروجن برای 
شهرک های صنعتی سفیددشت و شهرستان بروجن 
خبر داد و گفت: اتصال این شــبکه آبرســانی و رفع 
مشکالت آب صنایع مسیر طرح یاد شده، یک ضرورت 

انکارناپذیر است.

طرح های اشتغال زایی نیاز به رصد دارند

اشتغالدرسمنانبهروایتمسئوالن
سمنان: آمار اشتغال زایی در استان سمنان 
همیشه از یک ســود با آمارهای امیدبخش 
و از طرف دیگر بــا جهت گیری نمایندگان 

مردم این استان همراه بوده است.
اگرچه آمارهای منتشــره از سوی مسئوالن 
در خصوص ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری 
در استان سمنان نویدبخش است، اما برخی 
از کارشناسان در این راستا اعتقاد دارند باید 

در نحوه ارائه آمار تجدیدنظر کرد.

اشتغالبهروایتآمارس
سال ۹8 با توجه به شرایط خاص اقتصادی 
حاکم بر کشــور و ســمنان و در راســتای 
حمایت از تولید و تثبیت اشتغال بنا بر آمار 
مسئوالن مبلغ ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال 
تســهیالت به ۳۰۹ واحد تولیدی در بخش 
صنعت و کشاورزی این استان در قالب رونق 
تولید و برنامه اشتغال پرداخت شد که ۱۶۲ 
واحد بــه ارزش ۷هزار و 8۹۰ میلیارد ریال 
تسهیالت در قالب رونق تولید و ۱۴۷ واحد 
به ارزش ۲هزار و 8۲۰ میلیارد ریال مربوط 
به بند الف تبصره ۱8 برنامه تولید و اشتغال 

دریافت کرد.
۶۰۷ واحــد تولیــدی نیز بــرای دریافت 
بــه ارزش حدود  تســهیالت رونق تولیــد 
۲۳ هزار میلیارد ریال بــه بانک های عامل 
معرفی شدند تا گره ها و مشکالت اقتصادی 
و مالی این واحدها کاهش یابد و اشــتغال 
در واحدهای تولیدی و صنعتی این اســتان 
با اعطای تسهیالت رونق تولید تثبیت شود.

در همیــن حال مدیــرکل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان ســمنان با بیان اینکه 
در ۹ ماه اول سال ۹8، ۵هزار و ۵۶ فرصت 
شغلی در اســتان ایجاد شــده، گفت: ۵۶ 
اجرایی  اشتغال دســتگاه های  تعهد  درصد 

محقق شد.
اســماعیل غنیان با بیان اینکه در مشــاغل 
 خانگــی تاکنــون ۳۷8 طــرح بــا مبلــغ 
۴۹ میلیون ریال به بانک ها ارســال  شــده، 
افزود: این طرح ها زمینه اشــتغال ۴۳۴ نفر 

را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکــه تاکنون یک هزار و ۷۲۳ 

۳هزار  اشــتغال  بــا  طرح 
و ۶۴8 نفــر بــه بانک هــا 
ارسال  شــده، ابراز کرد: در 
بخش اشــتغال روســتایی 
تاکنون  نیــز  عشــایری  و 
یک هــزار و ۴۰ طــرح در 
بانک هــا مصوب شــده که 
زمینــه اشــتغال ۲هزار و 
۵۲۹ نفــر را فراهــم کرده 

است.
غنیان با بیان اینکه ســهم 
از محل  اســتان ســمنان 
۲هزار  روستایی  تسهیالت 

و ۵۰ میلیارد ریال عنوان شــد که تاکنون 
یک هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال پرداخت  شده، 
در ادامــه تصریح کــرد: ۲۱۰ میلیارد ریال 

تسهیالت حمایتی پرداخت  شده است.
گفتنی است، در همین حال معاون اشتغال 
و خودکفایی کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
اســتان ســمنان نیز از ایجاد ۲هزار و ۳۲ 
فرصت شــغلی پایدار با اعتبار ۷۵۴میلیارد 
و ۶۰۰میلیــون ریال در قالب تســهیالت 
اشــتغال زایی برای مددجویان در سال ۹8 
خبر می دهد و ادعا می کند: ۶۶درصد ایجاد 
فرصت شغلی پایدار معادل یک هزار و ۱۴۳ 

طرح در مناطق روستایی و 
محروم استان سمنان ایجاد 

شده است.

طرحهانیازبهرصدس
دارند

در همین راستا کارشناسان 
این  بــر  اقتصادی  حــوزه 
باور هســتند کــه اعطای 
نباید  شخص  به  تسهیالت 
قرار  اشــتغال  آمار  مبنای 
از  یکی  صاحبی  گیرد.علی 
فعاالن حــوزه اقتصادی در 
این رابطه به ما می گویــد: به  محض اینکه 
مبلــغ وام به متقاضیان پرداخت می شــود 
ظاهراً این فرد در زمره افراد شاغل درمی آید 
در حالی  که مسئوالن به  خوبی آگاه هستند 
که برخی از این وام گیرنــدگان به  ویژه در 
حوزه مشــاغل خانگی با ارائه اوراق صوری 
نسبت به دریافت تسهیالت اقدام می کنند.

از  بســیاری  بــرای  می کنــد:  ابــراز  وی 
کارشناسان مسجل است که با مبلغ ۱۰ الی 
۱۵میلیون تومان آن  هم در شهرهای بزرگ 
امکان ایجاد اشــتغال پایــدار وجود ندارد، 
بنابراین بسیاری از اشتغال های ایجاد شده 

دارای انحراف و یا پس از مدتی جمع آوری 
می شــوند، امــا همچنان ایــن کارگاه های 
تعطیل  شده در آمار اشتغال استان به مدت 
یک سال جوالن می دهند. وی با بیان اینکه 
 باید کارگروهی تشکیل و مشاغل ایجاد شده 
را راهنمایی، رصد و همراهی کند، می افزاید: 
در اغلب اوقات ما شاهد رهاشدگی مشاغل 
ایجاد شده هســتیم، بنابراین طبیعی است 
فردی که تجربه چندانی ندارد ضربه پذیری 
آن  هــم در بحران اقتصادی و بازار بیشــتر 
اســت.وی با بیان اینکه بایــد در تعاریفی 
همچون شغل بازنگری کرد، می افزاید: طبق 
قانون هر شــخصی هفته ای یک ساعت هم 
کار کند شاغل اســت، بنابراین این تعریف 

کاملی از اشتغال و شغل نیست.

آمارواقعیاعالمنمیشودس
صــدای  مطروحــه  موضوعــات 
حسینی شــاهرودی، نماینــده شــاهرود و 
میامــی در مجلــس را نیــز درآورد. او در 
شــورای اداری شاهرود گفت: افرادی داریم 
که شــبانه روز کار می کنند ولی نمی توانند 
زندگی را بچرخانند، چطــور یک نفر با دو 
ساعت کار در هفته، از سوی دولتی ها شاغل 
محسوب می شــود.وی بیان کرد: دولت هر 
شخصی که دو ساعت در هفته کار می کند 
را نیز شاغل محسوب می کند، پس می توان 
گفت عدد واقعی بیکاری در شــهری مانند 

شاهرود بیش از این آمار ارائه  شده است.
وی بــا بیان اینکــه آمار واقعی اشــتغال و 
بیکاری در شــاهرود اعالم نمی شــود، ابراز 
کرد: امروز متأســفانه در یک دور تسلسل 

باطل در حوزه اشتغال گیر کرده ایم!
با طرح هایی که دولتی ها در استان سمنان 
ارائه کرده اند می توان به آینده ایجاد مشاغل 
خوشــبین بود، اما درباره تداومشــان هنوز 
نمی توان نظری داد، چرا که زیرساخت های 
تأمیــن چرخه تولید تا عرضــه هنوز کامل 
نیست. به نظر می رسد ساخت بازارچه های 
عرضه محصوالت تولیدی روستاها در تهران، 
سمنان و شاهرود، یکی از راهکارهای عرضه 

محصوالت تولیدی باشد.

کارشناسانحوزه
اقتصادیبراین
باورهستندکه

اعطایتسهیالتبه
شخصنبایدمبنای
آماراشتغالقرار

گیرد

بــرشبــرش

چاه های آب در شهرک های صنعتی افت کرده است

رونق صنایع چهارمحال و بختیاری در گرو تأمین آب پایدار
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۱. پایتخت استرالیا- لقبی که به خاطر اهمیت و 
ارزشمندی زباله به آن داده اند ۲. راهی که اقصر 
تا مقصد است- رشدکردن- زیرپامانده   فاصله 
روکش  پرورندگان-  رازی-  زکریای  کشف   .۳ 
۴. نوعی سنبل الطیب- دستوری- رونق زندگانی 
حدود۳۰گرم-  وزن  در  کوچک  واحدی   .۵
 ، اروپا  بومی  و  رز  وحشی  گونه های  از  یکی 
آسیای باختری و شمال خاوری آفریقا- واحد 
اختالف پتانسیل الکتریکی ۶. ضمیر احترام آمیز- 
ساکن جنگل- نام دخترانه ۷. دانشکده فرنگی- 
نوعی ساالد سرد روسی – راه کوتاه 8. حبیب 
خداست- مریض-کسی را به ضیافتی خواندن 
رختشوی-   .۱۰ مهلت ها  نوشین-  بدی-   .۹
یکپارچه- سیخ آهنی ۱۱. پست و فرومایه- ... 
نمایندگان  می کرد-  ما  از  جام جم  طلب   دل 
۱۲. پیشوندی به معنی بزرگ- کمیاب- کالم 
از  که  خودرو  در  قطعه ای  خاک-   .۱۳ معتبر 
شارژر  یا  سیار  چراغ  روشن کردن  برای  آن 

مخترع  می شود-  استفاده  لوازم الکترونیکی 
ندا-  صوت   .۱۴ الکتریکی  پیل  ایتالیایی 
زیبا  آثار  از   .۱۵ رومن  قوم  کشور  امیدواری- 
کارگردانی  به  عاشورا  حادثه  از  به یادماندنی  و 

»شهرام اسدی«- سوراخ های النه زنبور

برای  وسیله ای  سردرگمی-  مظهر   .۱
مندیل  کشاورزی-  خاک  سطح  مسطح کردن 
شیمیایی  بوی  و  بی رنگ  گاز  سرزنشگر-   .۲
تابستانی ۲۰۱۶  المپیک  عنوان  ازت-   شبیه 
کنایه  و  اشاره  کفش-  غذای  ملح-   .۳  برزیل 
کمان  فاسد-  و  ترش شده  میوه  ترازنامه-   .۴
مهرکرده  قباله  مفعولی-  عالمت   .۵ صورت 
میوه   .۶ می رود  مرغ  خطر-  پل  ثبت شده-  و 
کسی  با  مداراکردن  اصیل-  افراد   بهشتی- 
دسته  آرام-  اقیانوس  شمال  در  دریایی   .۷
ادغام  با خواصی چون  عربی  زبان  در  حروفی 
مالیاتی  نون ساکن 8. شادمانی-  و  تنوین  در 
که در گذشته مردم بایستی به مناسبت بارعام 

پادشاه می پرداختند - پرتگاه میان کوه ۹. چیره شدن- دستیار 
پرحرف-  تجارتی-  کاالی  نگهداری  محل   .۱۰ دن کیشوت 
بی خطر ۱۱. دریای عرب- فراموشکار- یخ بستن آب- صوت درد 
۱۲. نوشابه مشهدی- هدیه کردن- تاج خورشید ۱۳. پرنورتر- 
ناتوان- پول ترکیه ۱۴. زرد فرنگی- کرمینه حشرات- خودروی 

کوچک حمل بار ۱۵. صورت اسامی چیزی- پرده در- دارنده

  افقی

  عمودی


	Page 1 Khorasan
	Page 2 Khorasan
	Page 3 Khorasan
	Page 4 Mihan

