
 افزایش ۲۱ درصدی تعرفه سرویس مدارس 
برای سال تحصیلی آینده

 تأکید مدیریت شهری بر تبدیل کمربندجنوبی
 به تفرجگاه طبیعی 

مشاور شهردار عنوان کرددر کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد مصوب شد

در صد و هجدهمين نشســت كميسيون عمران، 
حمل ونقل و ترافيک شــورای شهر مشهد، الیحه 
تعرفه بهای خدمات ســرویس مدارس در ســال 

تحصيلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تصویب شد.
رئيس كميســيون عمران، حمل ونقل و ترافيک 
شورای اسالمی شهر مشهد در این نشست گفت: 
بــا توجه به افزایش قيمت ســوخت و هزینه های 

سرویس مدارس ...

مشــاور شــهردار و مدیركل روابط عمومی و امور 
بين الملل شهرداری مشهد با اشاره به بازدید شهردار 
مشهد از كمربند ســبز و ارتفاعات جنوبی مشهد، 
گفت: تأكيد شــهردار و مدیریت شــهری در دوره 
پنجم، تبدیل كمربندجنوبی به تفرجگاهی طبيعی 
برای اســتفاده مردم است.امير اقتناعی درخصوص 
جزئيات بازدید پنجشنبه گذشته شهردار از كمربند 

سبز و ارتفاعات جنوبی ... .......صفحه ۳.......صفحه 2
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کاهش 60 درصدی طالق در فروردین ماه
مردم از عدم تعویق سه ماهه اقساط 

وام های قرض الحسنه گالیه دارند

 اجرای سلیقه ای 
 یک بخش نامه 
توسط بانک ها

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

میان هیاهوی کرونا 
صورت گرفت

 افزایش
50 درصدی 

هزینه تعویض 
پالک در سکوت!

تعطيلی نزدیک به دو ماه بسياری از فعاليت های اجتماعی 
موجب شــده تا با از سرگيری فعاليت ها شاهد شلوغی 
غيرمعمول در بيشــتر مراكز خدمات عمومی باشيم، اما 
نکته ای كه در برخــی از این مراكز مراجعان را غافلگير 
كرده افزایــش قيمت های صورت گرفتــه در این دوره 

بی خبری است.
 ماجرای تعویض پالک از همان آغاز همواره با حواشــی 
ریز و درشــتی همراه بوده و هســت و به نظر می رسد 
اراده ای برای حل وفصل پاره ای از این مشــکالت نيست 
كه مهم ترین آن ها همان دعوای ســابقه دار بر سر الزام 

مالکان خودرو به تنظيم سند...

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد

.......صفحه ۳

 افشای پشت پرده 
فروش آزاد کاالی تنظیم  بازاری 

ماجرای گران فروشی 
 440 تن میوه 
به کجا رسید؟

دو ماه از صدور بخش نامه بانک مركزی با موضوع مصوبه مساعدت با 
صاحبان كسب و كار كه به واسطه شيوع ویروس كرونا دچار مشکالت 
در بازپرداخت تســهيالت دریافتی شده اند، می گذرد، در همين مدت 

بانک مركزی بخش نامه دیگری مبنی ...

.......صفحه ۳ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

صفحه 1 خراسان  1399/02/14

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در 
هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد مورد رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) به شرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك 155- اصلى اراضى كهنه كند

ــاحت 128,23 متر مربع ابتياعى آقاى پوريا پارسائى  ــدانگ يكباب خانه از پالك 155 اصلى فوق به مس 1- شش
از محل مالكيت ثبتى غالمعلى رحمانى حصارى برابر راى شماره 2200-98 مورخ 98/10/18 كالسه 97-188 

هيات
ــع ابتياعى خانم مينا آذرى  ــاحت 134,20 متر مرب ــدانگ يكباب خانه از پالك 155 اصلى فوق به مس 2- شش
ــتانى از محل مالكيت ثبتى غالمعلى رحمانى حصارى برابر راى شماره 2197-98 مورخ 98/10/18 كالسه  نيس

189-97 هيات
بخش دو بجنورد پالك 193- اصلى اراضى بيدك

3- ششدانگ يكباب تاسيسات تصفيه خانه آب شيرين از پالك 90 فرعى از پالك 193 اصلى فوق به مساحت 
ــمالى از محل مالكيت ثبتى باباخان ولد حسن و  ــان ش ــركت آب منطقه اى خراس 49606 متر مربع ابتياعى ش
ــاء خانم  ــين و ورثه مرحوم خان محمد ولد كربالئى نور محمد بنام هاى خيرالنس كدخدا عباس بيدكى ولد حس
ــه  ــماره 2728-98 مورخ 98/12/11 كالس ــى و خديجه خانم بيدكى و آغ مايه خانم بيدكى  برابر راى ش بيدك

879-93 هيات
بخش دو بجنورد پالك 200- اصلى اراضى بدرانلو

4- ششدانگ يكباب تاسيسات پمپاژ آب از پالك 282 فرعى از پالك 200 اصلى فوق به مساحت 11095 

متر مربع ابتياعى شركت آب منطقه اى خراسان شمالى از محل مالكيت ثبتى غالمرضا اميرى برابر راى شماره 
2721-98 مورخ 98/12/11 كالسه 522-94 هيات

بخش دو بجنورد پالك 224- اصلى اراضى مملجه
5- ششدانگ يكباب تاسيسات پمپاژ آب از پالك 153 فرعى از پالك 224 اصلى فوق به مساحت 17268 متر 
مربع ابتياعى شركت آب منطقه اى خراسان شمالى از محل مالكيت ثبتى جعفرقلى عابدى فرزند قربانعلى و 

جمشيد بى زبان فرزند محمد برابر راى شماره 2721-98 مورخ 98/12/11 كالسه 522-94 هيات
لذا بدين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ ميگردد چنانچه 
اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتشار اگهى و در روستاها از تاريخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل 
ــت به  تحويل دهند در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
دادگاه عمومى محل ارايه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9900080
تاريخ انتشار نوبت اول:  30                  /01                  /99                            تاريخ انتشار نوبت دوم: 14                  /02                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد- احمد اصغرى شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــماره كالسه 119-98 موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 75-99 مورخ 99/01/25 هيات به ش برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو  ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س

بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه منفردى فرزند حيدرقلى بشماره شناسنامه 476 
صادره از جاجرم در يك باب خانه به مساحت 120 متر مربع از پالك 61 فرعى از 129 اصلى واقع در اراضى 
ملكش بخش دو بجنورد خريدارى از مالك رسمى آقاى على شعبانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. آ-9900081
تاريخ انتشار نوبت اول:  30                  /01                  /99           تاريخ انتشار نوبت دوم: 14                  /02                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد – احمد اصغرى شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 2725-98 مورخ 98/12/11 هيات به شماره كالسه 155-98 موضوع قانون تعيين تكليف 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو  ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على قديمى فرزند اسماعيل بشماره ملى 0670075841 در 
يك باب منزل به مساحت 118,85 متر مربع از پالك 155 اصلى واقع در اراضى كهنه كند بخش دو بجنورد 
خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى جليل باغچقى فرزند بوداغ محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 

ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. آ-9900082
تاريخ انتشار نوبت اول:  30                  /01                  /99      تاريخ انتشار نوبت دوم: 14                  /02                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد – احمد اصغرى شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــه 150-98 موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره كالس ــماره 79-99 مورخ 99/1/25 هيات به ش برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو  ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى شهريار اسفنديارى فرزند مراد بشماره شناسنامه 10 صادره 
از راز و جرگالن در يك باب منزل به مساحت 112,90 متر مربع از پالك 820 فرعى از 155 اصلى واقع در 
اراضى كهنه كند بخش دو بجنورد خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على رحمتى فرزند صفرعلى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و  اعتراض، دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9900083
تاريخ انتشار نوبت اول:  30                  /01                  /99        تاريخ انتشار نوبت دوم: 14                  /02                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد – احمد اصغرى شيروان
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︣﹋️ ﹨︀ی   ︫﹤ ︣وژه ز︨︣ــ︀زی و آ︨ــ﹀︀﹜️ را︋  ︫ــ︣داری زو ( زاو﹟ ) در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای︎ 
:︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹏ذ ︳و ︋﹢د︗﹥ ︋︀ ︫︣ا ﹤﹞︀﹡︣︋ دارای ر︑︊﹥ ۵ را﹨︧︀زی و ︨︀ز﹝︀ن

١-﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋︐﹠︪﹫︎ ﹩︐︧︀︋ ︀︀دات ︠﹢د را ︋︣ا︨︀س ﹇﹫﹞️ ﹁︋ ️︨︣︀ی ︑︖﹞﹫︹ ︫︡ه  راه 
. ︡﹠︀﹝﹡ و ︋︀﹡︨︡︀ل ١٣٩٩  و︋﹥ ︎﹫﹢︨️ آ﹡︀﹜﹫︤ ﹇﹫﹞️ ا︻﹑م

 ﹏﹋ ︼﹚︊﹞ ﹤ ︣وژه از ﹝ــ﹏ ا︻︐︊︀رات ︑﹞﹙﹉ و دارا﹩ ( ︑︊︭ــ︣ه ای و ﹇﹫︣)︋  ٢-ا︻︐︊ــ︀ر ا︗ــ︣ای︎ 
٢/٧۴٢/۴٩٣/۶٠٠  ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٣-ارا﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋︺﹠﹢ان ︨ــ︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ 

۴-︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹡ ︡︀︋﹢ه ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ارزش ا﹁︤وده را ﹝︡﹡︷︣دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ .
︤﹨ ﹤﹫﹚﹋-۵﹠﹥ ﹨︀ ا︻﹛ از آ﹎﹩ ، ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و ︾﹫︣ه ︋︣︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

-۶﹅ داوری ︋︀ ︫︣داری ﹝﹀﹢ظ ا︨️ .
٧-در ︮﹢رت ا﹝︐﹠︀ع از ا﹡︺﹆︀د ︎﹫﹞︀ن ، ︨︍︣ده ︋︣﹡︡ه ︀ ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
 ٩٩/٠٢/١۴ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ️﹁︀در ️︗ ٨-از﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن در︠﹢ا︨ــ️ ﹝﹩ ︫﹢د

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫ ︣ان﹝︻ ︡٩٩/٠٢/٢٨ ︋﹥ وا ️︀︽﹛
٩-︎﹫︪ــ﹠︀دات ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︡ا﹋︓︣︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ٩٩/٠٢/٢٨ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣داری 

︑﹢﹏ ﹎︣دد .
١٠-︑︀ر ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٩/٠٢/٢٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

 ︀︋ ︀ و  www.sh-zavin.ir ️︀︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣︋﹥ ︨ــ﹋ ️︗ ︡﹠﹡١١-﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا
. ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ١٣-٣۴٧۴۴١١١-٠۵١ ︑﹞︀س﹝︫

آدرس : ︫︨︣︐︀ن ﹋﹑ت – ︫︣زو (زاو﹟) ﹝﹫︡ان ︀︮︉ ا﹜︤﹝︀ن (︻︕) 

آ﹎︣﹞ – ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ اول (﹡﹢︋️ اول)

︻﹙﹩ ا︤د︀ن - ︫︣دارزو 

/ع
۹۹
۰۰
۶۳
۰

﹝﹢﹇﹢﹁︀ت "︫ــ﹞︦ ا﹜﹑︋︣﹋ ،﹤﹫︗︀﹩ ︻﹙﹩ ﹋︀︫ــ︀﹡﹩ و ﹋︣︋﹑ ︡﹝﹞ ﹩︧ــ﹫﹟ ﹁︣اش ﹋︪ــ﹫﹉" در﹡︷︣ دار﹡︡ ︑︺︡ادی از 
.︡︀﹝﹡︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅︣︵ ︨︀ل از ﹈ ر﹇︊︀ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩ و ︑︖︀ری ︠﹢د را ︋﹥ ﹝︡ت

آدرس محلپايه كارشناسى (اجاره ماهيانه)متراژ(مترمربع)عنوانرديف

آخوند خراسانى17 - كوچه نغمه19,500,000 ريال105يك باب منزل مسكونى1

خيابان آبكوه 1 - بين باباطاهر 9 و 4,200,00011 ريال35يك واحد آپارتمان مسكونى2

جاده سيمان - رسالت 4,800,000119 ريال62 /33يك دربند مغازه تجارى3

جاده سيمان - رسالت 9,000,000119 ريال25 /67يك دربند مغازه تجارى4

جاده سيمان - رسالت 4,800,000119 ريال62 /33يك دربند مغازه تجارى5

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ اداره او﹇︀ف وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︑︐﹩،︠﹫︀︋︀ن آ︋﹊﹢ه،﹝﹆︀︋﹏ ︎﹞︌ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٨۴٣٩۴۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ا︗︀رات ︡وا ﹉ ﹤﹫︀﹡ آ︋︀د،اداره او﹇︀ف ︡︺︨ ﹟︤﹠︋
﹝﹙️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︑︀ ︀︎︀ن ︨ــ︀︻️ اداری روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٣ /٠٢ /١٣٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه در 
روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۴ /٠٢ /١٣٩٩ ︨︀︻️ ١٣ ︸︣در ﹝﹏ اداره او﹇︀ف ﹡ ︀︋ ﹉ ﹤﹫︀︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︤ا︡ه 

︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

 (( ا︵﹑︻﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ))

 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤ آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
︍︣ ﹝︺︡ن ﹁︡ک   ︨️﹋︣ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧۴١٧ و ︫﹠︀︨﹥ 
﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٣٨۶٧٠ (﹡﹢︋️ اول)

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫︣﹋️ 
︨ــ︍︣ ﹝︺ــ︡ن ﹁ــ︡ک ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊ــ️ 
۴٧۴١٧ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٣٨۶٧٠ 
د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
 ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ﹋﹥ در ︑︀ر﹢﹁ ﹩﹞﹢﹝︻
در   ︮︊ــ  ٧:٣٠ ︨ــ︀︻️   ١٣٩٩/٠٢/٢۵
﹝﹏ ۴٠﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ی ︗︀ده ﹝︪ــ︣﹁ ︡﹞︀ن 
︫ــ︣ک ︮﹠︺︐ــ﹩ ﹋︀وــ︀ن ﹁ــ︀ز ٢ ا﹡︐︀ی 
﹋﹢﹥ ︑﹑ش۶ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︍︨︣ ﹁︡ک 
﹋﹢︔︣ ︵︊﹆﹥ دوم ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد ︫︣﹋️ 

.︡﹫︀﹞︣﹁
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥:١- ︑︽﹫﹫︣ ﹝ــ﹏ (︑︽﹫﹫︣ 
(︣﹍د ︡وا ﹤︋ ﹩︐︊︔ ︡وا ﹉ از ﹩﹡︀︪﹡

 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

ع ۹
۹۰
۰۶
۲۱

یکشنبه  14 اردیبهشت 1399
  9 رمضان1441 
 3 می 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9236  
ویژه نامه 3615 
+ صفحه »میهن« 



مردم از عدم تعویق سه ماهه اقساط وام های قرض الحسنه گالیه دارند

اجرایسلیقهاییکبخشنامهتوسطبانکها
هاشم رسائی فر: دو ماه از صدور بخش نامه بانک 
مرکزی با موضوع مصوبه مســاعدت با صاحبان 
کســب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا 
دچار مشکالت در بازپرداخت تسهیالت دریافتی 
شده اند، می گذرد، در همین مدت بانک مرکزی 
بخش نامه دیگری مبنی بر لزوم تعویق سه ماهه 
اقســاط تمامــی دریافت  کنندگان تســهیالت 
قرض الحسنه به دلیل شیوع ویروس کرونا خطاب 
به تمامی بانک های کشور صادر کرد که در متن 
بخش نامه صراحتاً بــه تمامی دریافت کنندگان 

تسهیالت قرض الحسنه اشاره شده است. 
با وجود این و با توجه به دســتورعملی که بانک 
مرکزی در این دو مورد داشته است، اما متأسفانه 
برخی از بانک ها از اجرای آن ســر باز می زنند و 

موجب نارضایتی مردم می شوند.

بخشنامهایپردردسرس
آنچه در این خصوص می توان گفت این اســت 
که ســاختار کار مشخص شده و بانک ها موظف 
به اجرای آن هستند، اما اینکه چرا برخی از مردم 

از اجرا نشدن آن گالیه دارند مورد سؤال است.
یکی از شهروندان با ابراز گالیه از موضوع انتقال 
سه قسط از اقساط وام هایی که در ابالغیه بانک 
مرکزی مشخص شده اســت و بانک ها موظف 
به انتقال آن به اقســاط پایانی وام گیرنده بدون 
دریافت سود و معوقه شده اند، می گوید: کرونا که 
شایع شد خیلی از کسب و کارها با مشکل مواجه 
شــد و تقریباً همه مردم را با مشکالت اقتصادی 
روبه رور کرد. خیلی از آن ها هم درگیر اقساط وام 
بوده و هســتند و دولت با مصوبه ای که به بانک 
مرکزی ابالغ شــد تصمیم گرفت اقساط سه ماه 
از مشــاغلی که درگیر کرونا شدند را به آخرین 
ماه های بازپرداخت آن هــا موکول نماید، بدون 

اینکه این سه قسط وام معوق 
شود و ســودی به آن ها تعلق 
بگیرد. این خبر خوبی برای ما 
و خیلی از مردم بود که حداقل 
این گونه می توانند بخشــی از 
مشــکالت اقتصادی به وجود 

آمده را جبران نمایند.
وی افزود: خیلی ها در این مدت 
خیالشان راحت بود که قسطی 
ندارند و همین مشکالتشان را 
کمتر کرده بود، اما برای یکی 
از اقــوام من که پســرش وام 
ازدواج گرفتــه و ایــن وام نیز 

مشمول همین مصوبه بانک مرکزی می شود، این 
قانون اجرا نمی شود و اقساطی را که نپرداخته بود 

جریمه دیرکرد به آن تعلق گرفته است!
البته من این را شــنیده ام که می گویند داستان 

وام هــا و اعمــال مصوبه آن 
سلیقه ای اســت و هر بانکی 
دوست دارد آن را اجرا می کند 
یا اگر دوست ندارد از حساب 
آن ها اقساط را برداشت می کند 
یا اینکه از ضامن ها می خواهد 

پرداخت کنند.

سرپیچیازمصوبهبانکس
مرکزیتخلفاست

دبیــر شــورای هماهنگــی 
اما  بانک های خراسان رضوی 
در واکنــش به مــوارد مطرح 
شــده به قدس گفت: سرفصل های مصوبه بانک 
مرکزی در مورد کسب و کارهای متضرر از جریان 
کرونا مشخص است و مصادیق ده گانه ای هم برای 
آن تعریف شــده اســت به این مجموع وام های 

قرض الحسنه را هم باید اضافه کرد مثل وام های 
ازدواج و اشتغال که همه این ها بدون استثنا شامل 
مصوبه ابالغ شــده بانک مرکزی مبنی بر انتقال 
بازپرداخت اقساط آن ها به اقساط پایانی می شوند 
بدون اینکه دیرکرد و سود به آن ها تعلق بگیرد. 
در سرفصل همه آن ها نیز آمده که تا 31 خرداد 
وام هایی که در این دایره قرار دارند شــامل این 
تنفس می شوند حال اگر هر بانکی این موضوع 
را انجام ندهد از این مصوبه تخلف و ســرپیچی 

نموده است.
حســن مونســان در ادامه افزود: ممکن اســت 
برخی بانک ها در این مورد مصوبه را اجرا نکنند، 
اما شــامل تمام شعب نمی شود به همین دلیل 
برای رســیدگی به این گونه موارد بانک مرکزی 
سامانه ای درنظر گرفته تا مردم با مراجعه به آن 
شکایتشان را عنوان تا بررســی  و رفع و رجوع 
شــود. بانک ها نیز در صورت برداشت یا دریافت 
اقساط وام موظف به بازگرداندن مبلغ آن هستند.

مدیر شعب بانک ملی خراسان رضوی همچنین 
اظهار کرد: در صورتی که شعبه ای این مصوبه را 
اجرا نکرده و از مجموعه شعب استان باشد، مردم 
می توانند موارد را به واحد بازرسی ما اعالم نمایند 
تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شده و در صورتی 
که وام آن ها در ردیف وام های مشــمول مصوبه 
بانک مرکزی باشد، پولی که گرفته شده یا معوق 

گردیده به آن ها بازگردانده شود.

دومین کنگره ملی ۱۸ هزار شهید •
خراسان رضوی برگزار می شود

فارس: فرمانده سپاه امام 
رضا)ع( از برگزاری دومین 
کنگره ملی 1۸ هزار شهید 
خراســان رضوی در سال 

1۴۰۰ خبر داد. 
سردار یعقوبعلی نظری روز 
گذشته در نشست شورای 

عالی سیاســت گذاری کنگره یک هزار و ۶۰۰ شهید سبزوار در 
محل دفتر امام جمعه ســبزوار با تأکید بر لزوم توجه به ســیره 
شــهدای گرانقدر، اظهار کرد: توجه به سیره و فرهنگ شهدای 
انقالب اســالمی به منظور انتقال به نسل های آینده موضوعی 
ضروری محسوب می شود. وی برگزاری یادواره های شهدا را یکی 
از راه های ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، ارزش دینی و اسالمی در 
جامعه دانست و افزود: شهدای نظام جمهوری اسالمی با فداکاری 
و ازخودگذشتگی درس ایثار، مقاومت و شهادت طلبی را به همه 

آموختند و باید این ارزش ها به نسل های جدید انتقال یابد.
وی با اشــاره بــه برگزاری دومین کنگره ملی 1۸ هزار شــهید 
خراسان رضوی در سال 1۴۰۰، بیان کرد: هم اکنون کمیته های 
مرکزی برگزاری این کنگره ملی راه اندازی شده و برنامه های آن به 

ستادهای شهرستانی اعالم می شود.
ســردار نظری برگــزاری این کنگره ملی را فرصتی ارزشــمند 
و مهــم برای نقش پذیــری و امرپذیری مانــدگار دانش آموزان، 
دانشجویان، جوانان و اقشــار مختلف مردم دانست و ادامه داد: 
کنگره ملی شهدای خراسان رضوی با رویکرد تولید محتوا، آثار 
و جمع آوری اســناد و مدارک با تالش و همراهی تمامی اقشار 
مختلف مردم برگزار می شــود. فرمانده سپاه امام رضا)ع( یادآور 
شد: شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن یک 
هزار و ۶۰۰ شهید واالمقام را به انقالب اسالمی تقدیم کرده اند و با 

بسیج عمومی در برگزاری این کنگره حضور داشته باشند.

 ۳ معلم خراسان شمالی •
نمونه کشوری شدند

بجنورد- خبرنــگار قدس: مدیرکل آمــوزش و پرورش 
خراسان شمالی گفت: سه نفر از معلمان این استان به عنوان 
نمونه های کشوری انتخاب شده اند که از آنان تجلیل می شود.

عباس ســعیدی اظهار کرد: رضا حسین آبادی؛ دبیر دینی و 
قرآن متوسطه اول در شهرستان اسفراین، اسماعیل علی پور؛ 
دبیر ادبیات فارسی متوسطه دوم در شهرستان مانه و سملقان 
و حبیب اهلل یزدانی؛ مدیر دبیرســتان راز و جرگالن به عنوان 

معلمان نمونه کشوری انتخاب شده اند.
وی گفت: همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم، از 3۵۰ نفر 
از همکاران قدردانی و تجلیل می شوند که از این تعداد ۲3۰ 
نفر معلم پویا شهرســتانی، ۴۰ نفر معلم پویا استانی و ۹ نفر 

معلم جوان پویا هستند.
وی افزود: همچنین 1۹ نفر معلم پویا از نیروهای حق التدریس 
انتخاب شده اند که به مناسبت هفته معلم، قدردانی می شوند. 
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان شــمالی گفت: از میان 
معلمان عشایر و چند پایه هم 13 نفر و از میان کارمندان نیز 

3۹ نفر به عنوان نمونه برگزیده شده اند.

 پلمب ۹۰۰ واحد توزیع مواد غذایی•
 و مکان عمومی در خراسان رضوی

 ۹۰۰ از  بیــش  قدس: 
واحــد صنفــی تهیه و 
توزیــع مــواد غذایی و 
متخلف  عمومی  اماکن 
در قالب طرح بسیج ملی 
مقابله محیطی با ویروس 
کرونــا در مناطــق زیر 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعطیل شدند.
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اعالم این خبر، گفت: در این طرح که از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا در حال اجراســت، بیــش از ۶۰۰ مرکز توزیع 
مواد غذایی و 3۰۰مکان عمومی که اصول بهداشتی را رعایت 

نکردند با هماهنگی مقام قضایی پلمب شدند.
علی اصغر حسنی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۵۴ هزار بازدید 
از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و افزون بر 1۲هزار بازدید از 

اماکن عمومی انجام شده است.
وی اضافه کرد: در این راستا 1۸۰ تیم بازرسی بهداشت محیط 
در مشــهد و شهرستان های تابعه با هدف پیشگیری از شیوع 
کرونا بر فعالیت واحدهای تولید و عرضه مواد غذایی و مراکز 
پرتردد نظارت دارند. وی ادامه داد: بســیج مقابله محیطی با 
کووید1۹ و نظارت بر واحدهای صنفی تهیه و توزیع غذا، اماکن 
عمومی و مکان های پرازدحام در مناطق زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد تا پایان شکست کرونا ادامه خواهد داشت.

 همچنین معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان شمالی گفت: تاکنون ۹۰ پرونده تخلف کاالهای 
بهداشــتی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال در 
اســتان تشکیل شده است. محمد کرمیان فر اظهار کرد: از زمان 
شیوع ویروس کرونا، گشت های منظم بازرسی انجام شده است 
کــه در این زمینــه ۹۰ فقره پرونده تخلــف کاال و عدم رعایت 
دســتورعمل های بهداشتی تشکیل شده که بیشترین تخلفات 
مربوط به گران فروشی و احتکار ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی، 
اخفا و امتناع از فروش، ارائه نکردن فاکتور و درج نکردن قیمت 

روی کاالهای بهداشتی است.

با تولید تجهیزات حفاظتی مشهد صورت گرفت
صرفه جویی ۱/5 میلیارد تومانی •

دانشجویان جهادگر علوم پزشکی 
دانشــجویان  هادیان: 
جهادگرعلوم پزشــکی 
مشهد به تولید تجهیزات 

حفاظتی پرداختند.
به گــزارش خبرنگارما، 
اعالم  با  این دانشجویان 
نیــاز بیمارســتان ها به 
تجهیزات حفاظتی، به تولید شــیلد محافظ صورت و پاپوش 

اقدام کردند.
 این در حالی اســت که قرارگاه جهادی صراط الحمید از 1۵ 
اســفند ماه ۹۸ تاکنون  1۵۰هزار شــیلد محافظ صورت و 

۷۰هزار عدد پاپوش تولید کرده است.
 این شــیلدها در بــازار با قیمت 1۰ الــی 1۵ هزارتومان به 
فروش می رسد و بدین صورت تنها در خط تولید شیلد بسیج 
دانشجویی علوم پزشکی مشهد تاکنون  1/۵ میلیارد تومان 

صرفه جویی صورت گرفته است. 
همچنین روزانه بــا تالش1۲۰ جهادگــر در خطوط تولید 
تجهیزات حفاظتی در دانشکده علوم پزشکی، به طور میانگین 
۵هزار شیلد محافظ صورت تولید می شود. دانشجویان بسیجی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد همچنین با استریلیزاسیون و 
بسته بندی 1۲۵ هزار عدد ماسک تولید شده در کارگاه های 
ســطح شــهر، گام مهمی در حفظ ســالمت مردم مشهد 

برداشتند. 
گفتنی اســت، تــا امــروز ۲3۰ جهادگر دانشــجوی علوم 
پزشکی مشهد در قالب همکاری قرارگاه جهادی صراط الحمید 
با سامانه تلفنی ۴۰3۰ پاسخگوی پرسش ها و مشکالت مردم 

در زمینه بیماری کرونا بوده اند. 
قرارگاه جهادی صراط الحمید بسیج دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد از بدو تشــکیل با تمرکز بر بهبود سالمت و 
محرومیت زدایی، خدمات بهداشــتی و درمانی متعددی در 
حاشیه شهر و روستاهای محروم استان خراسان رضوی ارائه 

کرده است.

افزایش ۲۱ درصدی تعرفه سرویس •
مدارس برای سال تحصیلی آینده

و  صــد  در  قــدس: 
نشســت  هجدهمیــن 
عمــران،  کمیســیون 
ترافیک  و  حمل ونقــل 
شــورای شــهر مشهد، 
الیحــه تعرفــه بهــای 
خدمات سرویس مدارس 

در سال تحصیلی 1۴۰۰-13۹۹ تصویب شد.
رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی 
شهر مشــهد در این نشست گفت: با توجه به افزایش قیمت 
ســوخت و هزینه های سرویس مدارس ناشی از تورم ساالنه و 
ســایر عوامل تأثیرگذار همچون استهالک، تعمیر، سرویس، 
نگهداری و... ضرورت دارد با به روزرســانی و افزایش متناسب 
تعرفه بهای خدمات، زمینه تداوم فرایند خدمات رسانی مطلوب 

و بهبود سطح کمی و کیفی خدمات فراهم آید.
مجتبی بهاروند افزود: براساس بررسی ها، میانگین تعرفه بهای 
خدمات ســرویس مدارس در سال تحصیلی آینده حدود ۲1 
درصد افزایش می یابد. تعرفه تعیین شــده بر مبنای ۵ روز در 
هفته محاسبه شــده و در صورت لزوم به ازای هر روز اضافی، 
۲۰ درصد به نرخ مصوب اضافه می شود. تعرفه خدمات مدارس 
اســتثنایی با افزایش ضریب 3۰ درصد به مأخذ نرخ مصوب 
محاسبه می گردد. حداکثر ســرویس مجاز هر خودرو در هر 
شیفت، دو سرویس بوده و بیش از آن تخلف محسوب می شود.

وی تصریح کرد: در مســیرهای بیش از ۷ کیلومتر، به ازای هر 
کیلومتر ۵ درصد، تا ســقف ۲۵ درصــد، به کرایه کل آن اضافه 
خواهد شد و مسافت سرویس هر دانش آموز به صورت میانگین، 
مســیر رفت و برگشت منزل تا آموزشــگاه و بالعکس محاسبه 
می شــود. به منظور حمایت از اقشــار آســیب پذیر، گواهی 
صالحیت سرویس مدارس استثنایی مشهد به صورت رایگان 
صادر می شود. همچنین به منظور یکسان سازی کرایه و تأمین 
خودرو برای مسیرهای کوتاه، کرایه مسیرهای تا 3 کیلومتر بر 

مبنای کرایه 3 کیلومتر محاسبه خواهد شد.

 فوت 4۰ بیمار کرونایی •
در خراسان جنوبی

بهداشتی  معاون  فارس: 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
بیرجند از شناسایی هشت 
بیمار مبتال به کرونا طی 
در  گذشته  ســاعت   ۲۴

استان خبر داد. 
اظهار  مهدی زاده  کامبیز 
کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴1 نمونه آزمایش مشکوک به کرونا 
در خراسان جنوبی انجام شد که نتیجه هشت مورد مثبت و مابقی 

منفی بوده است.
وی با بیان اینکه با شناسایی هشت مورد جدید مجموع مبتالیان 
کرونا )بهبودیافتگان، فوت شدگان و بستری شدگان( در استان به 
۵۶1 نفر رسید، افزود: از هشت مورد جدید سه نفر در بیرجند، 

سه نفر در درمیان و دو نفر در طبس هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعالم کرد: از روز 
اول شیوع ویروس کرونا در استان تاکنون 3 هزار و هشت نمونه 
آزمایش در اســتان انجام شده که از این تعداد ۲هزار و ۴۴۷ نفر 

تستشان منفی و ۵۶1 نفر جواب تستشان مثبت شد.
مهدی زاده به آمار مبتالیان کرونا به تفکیک شهرستان ها اشاره 
کرد و گفت: طبس 1۴۷ مورد، بیرجند 1۹3 مورد، قاین ۶3 مورد، 
زیرکوه 3۸ مورد، فردوس ۲۶ مورد، سرایان 3۶ مورد، بشرویه 1۹ 
مورد، درمیان ۲۲ مورد، سربیشه هفت مورد، نهبندان چهار مورد 

و خوسف نیز چهار مورد ابتال به کرونا داشته است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: از مجموع بیمــاران کرونایی در 
استان، ۵1۰ بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ها ترخیص، 
۹ نفر در بیمارســتان ها بســتری و تعداد فوت شدگان ناشی از 

ویروس کرونا در استان همان ۴۲ نفر هستند.
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علی محمدزاده: تعطیلی نزدیک به دو ماه بسیاری از فعالیت های 
اجتماعی موجب شــده تا با از سرگیری فعالیت ها شاهد شلوغی 
غیرمعمول در بیشتر مراکز خدمات عمومی باشیم، اما نکته ای که 
در برخی از این مراکز مراجعان را غافلگیر کرده افزایش قیمت های 

صورت گرفته در این دوره بی خبری است.
ماجرای تعویض پالک از همان آغاز همواره با حواشی ریز و درشتی 
همراه بوده و هست و به نظر می رســد اراده ای برای حل وفصل 
پاره ای از این مشــکالت نیست که مهم ترین آن ها همان دعوای 
سابقه دار بر سر الزام مالکان خودرو به تنظیم سند در دفاتر رسمی 

است.
با این وصف دیگر شــهروندان به پرداخت دو هزینه دفتری برای 
مالک شدن یک خودرو عادت کرده بودند؛ یک بار هزینه تعویض 
پالک می دادند و برگ سبز یا همان شناسنامه مالکیت خودرو را 
دریافت می کردند و یک بار هم در دفترخانه ها هزینه سند انتقال 
مالکیت را می پرداختند و کمتر شــاهد تکرار اعتراض های قبلی 

بودیم.
ولی بــا آغاز ســال ۹۹ و پس از تعطیلی چند هفتــه ای مراکز 
تعویض پالک، در همین مدت کوتاهی که فعالیت مراکز تعویض 
از ســرگرفته شده شاهد طرح مجدد انتقادها و شکایت ها در این 
حوزه هستیم و علت اصلی آن افزایش غیرمعمول هزینه تعویض 

پالک است.
تا پیش از تعطیلی مراکز تعویض پالک در اواخر سال گذشته هزینه 
تعویض پالک اندکی بیش از1۶۰ هزار تومان بود، اما مراجعان به 
این مراکز در این روزها به یکباره با عدد ۲3۷ هزار تومانی مواجه 
می شوند و همین موضوع موجب افزایش گالیه مندی ها شده است.

شــهروندی می گوید: معلوم نیست با چه فرمولی هزینه تعویض 

پالک تعیین می شود به نحوی که هزینه 1۰۰ هزار تومانی سال 
۹۷ اکنون به این رقم رسیده است. با چه محاسبه ای قیمت سال 
گذشته نزدیک به ۵۰درصد افزایش یافته و از 1۶۲ هزار تومان به 

۲3۷هزار تومان رسیده است.
مرتضوی می افزاید: تعرفه دفاتر اسناد رسمی هم افزایش زیادی 
داشــته و ما مجبوریم هزینه هنگفتی برای ثبت مالکیت خودرو 
پرداخت کنیم. موضوعی که کامالً مشخص است تنها برای درآمد 
این حوزه برای دولت خالف قانون عمل می شــود و در حالی که 
پلیس مدعی است برگ ســبزی که به صراحت روی آن نوشته 
شده شناســنامه مالکیت خودرو مالک اعتبار است هیچ ارزش 
استنادی ندارد و طرفداران دفاتر اسناد )طرفداران درآمد هنگفت 
این حوزه( معتقدند با تنظیم سند در دفاتر مالکیت دارنده خودرو 

تثبیت می شود.
شهروند دیگری هم در انتقاد از گرانی غیرمعمول فرایند تعویض 
پالک، می گوید: نکته قابل توجه دیگر در این پروســه این است 

که امــکان دارد یک پالک را در طول ســال چند بار به صاحب 
آن بفروشــند به طور مثال سال گذشته بنده به دلیل مشکالتی 
که داشــتم مجبور شدم تا سه بار خودرو خودم را تعویض کنم و 

متأسفانه هر بار هزینه کامل پرداخت می کردم.
مجیدی می افزاید: اگر بپذیریــم که مثالً پالک کوبی 1۰۰ هزار 
تومان هزینه دارد، اگر پس از فک یک پالک و در مدتی که هنوز 
همان پالک کهنه موجود است مراجعه کنیم دیگر منطقی نیست 
هزینه پالک کوبی جدید از ما دریافت شود و در نهایت باید هزینه 
خدمات دفتری و هزینه کمی برای انبارداری بگیرند، ولی متأسفانه 
بنده سال گذشته در کمتر از سه ماه حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه 

تعویض پالک )سه بار تعویض خودرو ( پرداخت کردم.
زن میانســالی هم می گوید: در حالی که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا دولت و مردم در حال تبلیغ مسائلی مانند صاحبخانه مهربان 
و رعایت حال دیگران هستند، خود دولت ۸۰ هزارتومان به قیمت 
خدمات تعویض پالک اضافه می کنــد رقمی که به اندازه نصف 

قیمت سال قبل آن است.
با این وصف همان گونه که گفته شــد به نظر می رســد افزایش 
نزدیک به ۵۰ درصدی تعرفه تعویض پالک از یک سو و افزایش 
تعرفه دفاتر اسناد رسمی از سوی دیگر موجبات طرح مشکالت 
چند ســال قبل را فراهم نموده و یک بار دیگر موضوع سندیت 
برگ سبز خودرو برای اثبات مالکیت در حال مطرح شدن است 
و امیدواریم اگر متولیان این حوزه و طرفداران اعتبار شناســنامه 
مالکیت خودرو قادر به قانع کردن طرفداران دفاتر اســناد رسمی 
نیستند، حداقل بر سر کاهش هزینه ها به توافق برسند تا در شرایط 
اقتصادی حاکم بر جامعه حداقل باری از دوش دارندگان خودرو 

برداشته شود.

میان هیاهوی کرونا صورت گرفت

افزایش 50 درصدی هزینه تعویض پالک در سکوت!
گزارشگزارش

حسین پورحسین: نشست خبری مدیرکل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی به مناسبت 
بزرگداشــت مقام معلم به دلیل پیشگیری از 
شــیوع کرونا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 

شد.
قاســمعلی خدابنده گفت: آموزش و پرورش 
استان برابر دستورعمل ستاد مبارزه با ویروس 
کرونا مدارس را تعطیل کرد، اما آموزش هیچ گاه 
تعطیل نشــد و همکاران ما توانستند از طریق 
فضای مجازی در تمام مدت آموزش های الزم 

را به انجام رسانند.
وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته در هفته 
بزرگداشــت مقام معلم برنامه های مفصلی در 
اداره ها و مدارس استان به اجرا درمی آمد، افزود: 
امسال با شیوع کرونا هفته معلم متفاوتی را با 
انجام تماس های ویدئوکنفرانس و غیرحضوری 
در مناطق و نواحی آمــوزش و پرورش برگزار 

می کنیم.
خدابنــده با بیان اینکه در هفتــه معلم با یاد 
شهیدان و معلم شهید مطهری از پیشکسوتان 
استان قدردانی کرده و دیدار با جانبازان فرهنگی 
را به صورت انفــرادی و ویدئوکنفرانس برگزار 
خواهیم کرد، افزود: در حوزه آموزشی همکاران 
ما در آموزش و پرورش پیشــتاز بوده اند و بعد 
از تعطیلی مدارس چندین استودیو حرفه ای و 
کالس های آموزشی مجازی با محتوای آموزشی 

راه اندازی کرده اند.
وی گفت: با مطرح شــدن اپلیکیشــن شاد از 
سوی وزارت آموزش و پرورش، بسیاری از دانش 
آمــوزان و معلمان و فرهنگیان به عضویت آن 

درآمده اند و از این طریق ارتباط بین دانش آموز 
و معلم برقرار شد.

مدیرکل آموزش و پــرورش با تأکید بر اینکه 
مشــکالتی در راه تحقق کامل برقراری ارتباط 
با دانش آموزان وجود دارنــد، افزود : همکاران 
و دانش آمــوزان هیچ مشــکلی برای عضویت 
و احراز هویت برای اتصال به پیام رســان شاد 
ندارنــد و پیگیر هســتیم تا با تعامــل وزارت 
آموزش و پــرورش و ارتباطات خرید اینترنت 
را برای آموزش دانش آموزانی که از پیام رســان 
شاد استفاده می کنند به صورت رایگان فراهم 
سازیم هر چند در بعضی از نقاط حجم اینترنت 
کفایت نمی کند. خدابنده اعالم کرد: از 1۰ هزار 
آموزشگاه استان فقط حدود ۲ هزار آموزشگاه 
دسترســی به این شبکه را نداشــته اند که با 
همکاری مخابرات استان فهرست این مدارس 
در اختیار مخابرات قرار گرفت و تاکنون ۷۰۰ 

مدرسه زیر پوشش قرار گرفته و تا پایان خرداد 
هم مدارس دیگر بــه اینترنت وصل خواهند 
شد. مدارس روســتایی، مرزی و کم جمعیت 
استان هم اگر امکانات فراهم شود زیر پوشش 
قرار می گیرند. وی با اذعان به اینکه بســیاری 
از دانش آموزان و اولیا مشــکل نداشتن گوشی 
همراه متناســب با پیام رسان شــاد را ندارند، 
افزود: آموزش دوره ابتدایی از طریق شاد انجام 
می شود و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد و از اول 
خرداد با توجه به شناخت از وضعیت آموزش 

دانش آموز تصمیم گیری می شود.
در متوسطه اول و دوم اگر مجوز از ستاد مبارزه 
با شیوع کرونا صادر شود امتحانات حضوری و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی انجام خواهد شد. 
در پایه دوازدهم که امتحان ها نهایی است برای 
ورود به دانشــگاه امتحان ها با رعایت پروتکل 
بهداشتی و دستورعمل ســتاد مبارزه با کرونا 

خواهد بود و کنکور هم بعد از پایان امتحان های 
خرداد برگزار خواهد شد.

وی در مورد تأمین نیروی انسانی و بازنشستگان 
اظهار کرد: در سال ۹۹ تعداد ۷ هزار و ۲۰۰ نفر 
در استان امکان استفاده از بازنشستگی را دارند 
که برای تأمین 1۹ هزار کمبود معلم می توان 
از  استمرار خدمت بازنشستگان استفاده کرد و 
راهکار دیگر هم با خرید خدمت و حق التدریسی 
و برون سپاری آموزش هنرجویان قابل حل است 
و در سال تحصیلی با این شرایط هیچ کالسی 

خالی از معلم نخواهد بود.
خدابنده گفت: سرانه بهداشتی برای ضدعفونی 
مدارس استان فراهم شده و هر زمان که مجوز 
بازگشایی مدارس صادر شود با رعایت پروتکل 

بهداشتی مدارس آغاز به کار خواهند کرد.
وی در پاســخ به اینکه آیا شهریه دریافتی از 
دانش آموزان در مدارس غیردولتی برگشــت 
داده می شود، اعالم کرد: باید سال تحصیلی به 
پایان برسد تا در این مورد تصمیم گرفته شود 
هر چند این مدارس هم اکنون از طریق فضای 
مجازی به آموزش دانش آموزان اهتمام دارند و 
حق و حقوق معلمان آن ها پرداخت می شود، اما 
در مورد مهدکودک ها بهزیستی تصمیم گیرنده 
اســت و تاکنون حق ســرویس رانندگان در 
اسفندماه پرداخت شده و برای بعد هم به میزان 
ارائه خدمات پرداخت خواهد شد، اما هزینه کرد 
اولیا برای مدارس غیردولتی که مربوط به اردوها 
و دیگر موضوعات است قابل برگشت است هر 
چند که بسیاری از مدارس غیردولتی اجاره بها 

را به مالکیت پرداخت می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در نشست ویدئوکنفرانس به مناسبت هفته معلم عنوان کرد

تعیین تکلیف بازگشت شهریه مدارس تا پایان سال تحصیلی
نشستخبرینشستخبری

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
افزایش ساعت فعالیت ناوگان •

اتوبوسرانی مشهد 
قدس: ســخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا 
خراســان رضوی گفت: در جلسه روز گذشته ستاد مقابله با 
ویروس کرونای استان، افزایش خطوط ناوگان اتوبوسرانی از 
۲۷ بــه ۴۳ خط و ســاعت کاری از ۶ صبح تا ۱۹ شــب به 
تصویب رسید. بحرینی اظهار کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر 
نســبت به جمع آوری یک هزار معتاد متجاهر از سطح شهر 
مشــهد اقدام کرده که در نوع خود تحســین برانگیز است.

پس از وقوع یک حادثه رانندگی صورت گرفت
 دلجویی از معلم فداکار •

در خراسان شمالی
باشگاه خبرنگاران: در پی واژگونی خودرو یک معلم در بام 

وصفی آباد، از معلم فداکار دلجویی شد.
رئیس اداره آموزش و پــرورش منطقه بام  وصفی آباد گفت: 
سمیه سادات پورسینا در راستای رسالت معلمی اش به همراه 
دو فرزند خود برای توزیع بســته های آموزشی و غذایی بین 
دانش آموزان روســتای جهان از دهستان بام اسفراین راهی 
محل خدمتش شــد، اما پیش از روستای قهرمان آباد بر اثر 

ترکیدگی الستیک، خودرواش واژگون شد.
به گفته غالمرضا گنجی با اشــاره به اینکه خوشبختانه او و 
دو فرزندش از لحاظ جسمی سالم هستند، افزود: متأسفانه 

خودرو وی بر اثر واژگونی خسارت جدی دیده است.
وی خاطرنشان کرد: رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی 
خراسان شــمالی و مدیــرکل آموزش وپرورش اســتان در 

تماس های تلفنی از او دلجویی کردند.

 انسداد 9راه روستایی و تخریب •
100درصدی منازل یک روستا بر اثر سیل 

راهداری  مدیرکل  ایرنا: 
و حمل و نقــل جاده ای 
خراسان رضوی گفت: در 
پی بارش های آخر هفته 
گذشــته، ۹ راه روستایی 
و  در شهرســتان کالت 
درگــز واقع در شــمال 

خراسان رضوی همچنان مسدود است.
ابراهیم نصری اظهار کرد: راه روســتایی دربندی -ریشخوار، 
حصار- دوآبی و راه روستاهای گنداب و گوزلق و جاده مرزی 
حاتم قلعه در پی بارش ها و ســیالب روزهای گذشــته در 

شهرستان درگز مسدود اعالم شده است.
وی ادامه داد: در پی وقوع ســیالب و ریزش کوه در روزهای 
پنجشنبه و جمعه، ۱۱ راه روستایی در شهرستان کوهستانی 
کالت نیز مسدود شده بود که به جز راه ارتباطی روستاهای 
بابافرجی، چهارراه، خاکســتر و الئین کهنه، ســایر راه های 

روستایی در این شهرستان بازگشایی شد.
دهیار روســتای دیزادیز قوچان نیز از تخریب ۱۰۰درصدی 
منازل برخی از روســتاییان در این روستا بر اثر سیالب خبر 
داد.صفرعلی محمداغلی گفت: بر اثر سیالب جمعه گذشته 
منازل برخی از روســتاییان به صورت ۱۰۰درصد تخریب و 

خسارت های فراوانی نیز به دیگر بخش ها وارد شده است.
وی اظهار کرد: از چند روز گذشــته بــارش باران و تگرگ 
شهرســتان قوچان را فراگرفته است، بنابراین وقوع سیالب 
جمعه گذشته در روســتای دیزادیز به دلیل بارش شدید و 
تگرگ، موجب خسارت ۱۰۰درصدی به برخی منازل و وارد 

کردن آسیب به دیگر واحدهای روستایی شده است.
وی تصریح کرد: عمده این خسارت ها در بخش های مسکونی، 
محورهای مواصالتی، باغات و مزارع کشاورزی، تأسیسات و 
معابر شهری و روستایی بوده است. همچنین این سیالب به 

هفت ماشین نیز صدمات جدی وارد کرده است.
محمداغلی با بیان اینکه بارش ها به تأسیســات آبی روستا 
خسارت زده، افزود: متأسفانه این سیالب و بارش های شدید 
تعدادی از منازل مسکونی روستایی را تخریب ۱۰۰درصدی 

کرد و به تعدادی نیز آسیب های جدی وارد کرده است. 

پلیس نیشابور خبر داد
پایان تلخ چیدن گیاهان دارویی•

خط قرمز: فرمانده انتظامي 
از  نیشــابور  شهرســتان 
فردی خبــر داد که برای 
جمع آوری گیاهان دارویی  
به ارتفاعات این شهر رفته 
بود. ســرهنگ حسین 
دهقانپور بــا اعالم این 
خبر گفت: در پی مراجعه فردی به پاســگاه انتظامی چکنه 
 بخش سروالیت شهرستان نیشــابور مبنی بر اینکه حدود

۲۴ ســاعت اســت که پدر خانواده برای جمع آوری گیاهان 
دارویی از منزل خارج شده و تاکنون به خانه برنگشته است، 

پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .
وی افزود: برهمین اساس با توجه به راهنمایی های خانواده 
فرد مفقود شده، مأموران به محل موردنظر مراجعه که پس 
از مدتی گشــت زنی، پیکر بی جان مرد ۶۳ ســاله که برابر 
بررسی های اولیه بر اثر سقوط از کوه فوت کرده بود را کشف 
کردند.سرهنگ دهقانپور با اشاره به اینکه تحقیقات در این 
زمینه ادامه دارد، تصریح کرد: با دستور مقام قضایي جسد به 

سردخانه انتقال یافت.

در خراسان شمالی، باتالق 76 رأس •
گوسفند را تلف کرد

خط قرمز: فرمانده انتظامی 
اســتان از گرفتار شــدن 
۱۶5رأس دام بــه علــت 
در  افتــادن  و  بارندگــی 
باتالق در شهرستان راز و 

جرگالن خبر داد.
سردار علیرضا مظاهری 
با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی اعالم مرکز فوریت هاي 
پلیســی ۱۱۰ مبنی بر اینکه تعدادی دام در شهرستان راز و 
جرگالن تلف شــده اند، مأموران به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررســی های مأموران مشخص شد با توجه به 
بارندگي چنــد روز قبل رودخانه منطقه مذکور در بعضي از 
نقاط تبدیل به باتالق شده که گله گوسفندان از شیب تندی 

وارد باتالق رودخانه مي شوند.
این مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: در این رابطه ۱۶5 رأس 
گوســفند داخل باتالق گرفتار می شوند که از این تعداد ۷۶ 

رأس تلف و 8۹ رأس نیز ذبح شده است.
ســردار مظاهری با بیان اینکه برابر برآورد انجام شده توسط 
کارشناسان ارزش دام ها بیش از 5میلیارد ریال است، تصریح 
کرد: شــهروندان هنگام وقوع نزوالت آسمانی و سیل حتماً 
به توصیه های ستاد بحران و نیروی انتظامی توجه و دامداران 
احشام خود را نســبت به حوادث غیرمترقبه بیمه کنند تا 

هنگام حادثه ضرر و زیان وارده توسط بیمه جبران شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد اعالم کرد
 دستگیری 9 شکارچی •

با همکاری نیروهای بسیجی 
عقیل رحمانی: مرتضی 
شــیرزور، رئیــس اداره 
زیست  محیط  حفاظت 
گفت:  مشهد  شهرستان 
گذشــته  روز   ۱۰ در 
یگان  عملیاتی  تیم های 
زیست  محیط  حفاظت 
شهرستان مشــهد با همکاری بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه حضرت مسلم)ع( موفق شدند چندین شکارچی متخلف 
را دستگیر و تعدادی سالح غیرمجاز را نیز کشف کنند.مرتضی 
شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد در 
این باره افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد با توجه به گشــت های مستمر و مداوم در سطح حوزه 
استحفاظی شهرســتان مشــهد با همکاری بسیجیان ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( موفق شدند ۹ متخلف 

شکار و صید را  مورد شناسایی قرار دهند.
وی تصریح کــرد: در ادامه پس از انجام هماهنگی های الزم 
عملیات دســتگیری متخلفان کلید خورد و افراد مذکور در 

پنج گروه و در مناطق مختلف دستگیر شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد به ادوات 
ممنوعه کشف شده از ناحیه این افراد هم اشاره و در تشریح 
ماجرا گفت: پس از دستگیری این افراد، محل اختفای آن ها 
نیز مورد تفتیش قرار گرفت که در پی آن  دو قبضه اسلحه 
کالیبر 5/5، الشه یک بهله سارگپه، یک قطعه کبوتر چاهی، 
یک قطعه بلدرچین وحشی و ۳۰ قطعه بلدرچین صید شده 
زنده به همراه چهار رشته تور مخصوص صید بلدرچین کشف 
و توقیف شــد.وی در پایان از همکاری خوب و ارزشــمند 
فرماندهی و تیم های گشت عملیاتی حوزه های مقاومت بسیج 
۱۰و۱۱ سپاه حضرت مسلم )ع( قدردانی  و تشکر کرد، ادامه 
داد: متخلفان پس  از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی 

شدند.

عقیل رحمانی: پس از انتشار ماجرای فروش 
میوه طرح تنظیم بازار در بازار آزاد و پیگیری 
مجدد ماجرا مشخص شد که معاونت بازرسی 
ســازمان صمت خراســان رضوی برای برخی 
از عمده فروشــان که 8۰ درصــد این میوه ها 
را گران تر در بــازار عرضه کرده بودند، پرونده 

گران فروشی تنظیم کرده است.

قدسازچهموضوعحاشیهداریس
پردهبرداشت؟

پنجشــنبه ۲8 فروردین ماه گذشته بود که 
ماجرای فروش پرتقال و ســیب طرح تنظیم 
بــازار در بازار آزاد را با تیتــر »فروش میوه با 

قیمت محرمانه!« منتشر کردیم.
در حالی در آن گزارش از عواقب این اقدام که 
موجب شده بود میوه های مذکور با قیمت های 
نجومی به دســت مردم شهر برسد صحبت 
شــد که رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد در 
واکنش به پیگیری های صورت گرفته گفت: 
اتحادیه در کنار دیگر سازمان های مرتبط در 
این امر و با کارشناسی که انجام دادیم، نرخی 
را برای آن تعییــن کردند تا این محصول با 
یک نرخ و سود متعارفی توسط عمده فروشان 
جذب و از فســاد این حجم میوه جلوگیری 

شود.
در ایــن رابطه هم چیزی حــدود 55۰ تن از 
محموله توســط اتحادیه به همــکاران دارای 
پروانه فعالیت تحویل داده شد تا بین دیگران 

که متقاضی بودند به عدالت توزیع شود.
 بــه هر فرد فروشــنده هم ۱5 تــن پرتقال و 
5 تن ســیب درختی تحویل داده شــد تا در 

سطح میادین با سودی متعارف عرضه شود.
»ساکن« در پاســخ به این پرسش که با چه 
قیمتی میوه های طرح تنظیم بازار برای فروش 
آزاد تحویل می شــوند، عنوان کــرد: ببینید 
یکسری هزینه هایی مانند هزینه جابه جایی که 
باید از طرح خارج شود و همچنین حمل و نقل 
و حتی افت قیمت محصول، چرا که محصول 
حجم زیادی دارد و مدت زیادی از نگهداری آن 
گذشته است، بر )عمده فروشان( وارد می شود. 
از سویی چون سیب و پرتقال همزمان فروخته 
می شوند و حتی سیب را زیرقیمت خریداری 
و باید همکاران ما بفروشند، برای این کار یک 
نرخ تعادلی در نظر گرفته اند. من نمی توانم عدد 
بگویم ولی ما همان سود متعارف را بعد از کسر 

هزینه هــا در نظر گرفته ایم. 
قیمت پرتقال موردنظر حتماً 
با قیمت طــرح تنظیم بازار 

تفاوت دارد.
همچنین در ادامه پیگیری ها، 
غفوری مقدم، معاون بازرگانی 
و توســعه تجارت ســازمان 
تجــارت  و  صنعت،معــدن 
استان که اوهم قیمت فروش 
میــوه طرح تنظیم بــازار را 
اعالم نکــرد، به قدس گفت: 

این اتفاق به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار 
صورت گرفت و بار تحویل آن ها شد، در مقابل 
هم عرضه کنندگان باید رعایت درصد ســود 
قانونــی را کرده و پــس از آن اقدام به فروش 

میوه ها کنند.
وی ادامه داد: همان طور که در شبکه تنظیم 
بازار تخلف وجود داشت، اینجا هم مواردی 
اعالم شــد کــه موضوع در حــوزه معاونت 
بازرســی به جــد در حال پیگیری اســت. 
تاکنون برای هر دو بخش پرونده های تخلف 

تنظیم شده است.

میوهعرضهشد،ورودکردیمس
با توجه به اینکه این مقام مسئول در سازمان 
صمت اعالم کرد گران فروشی احتمالی در این 
زمینه توسط معاونت بازرسی در حال پیگیری 
است، برای روشن شدن ماجرا به سراغ مهدی 
مقدســی، کارشناس مسئول معاونت بازرسی 

رفته  استان  صمت  سازمان 
و ماجــرا را از وی پیگیری 
کردیــم که در ایــن رابطه 
گفت: همه ســاله دولت در 
اســتان ها براســاس سرانه 
مصرف، میــوه طرح تنظیم 
بــازار را خریــداری و برای 
تعادل بخشی به قیمت، میوه 
شب عید با قیمت مصوب را 

راهی بازار می کند.
وی عنــوان کرد: با توجه به 
اینکه موضوع شــیوع کرونا پیش آمد، توزیع 
میوه هم تحت تأثیر آن قرار گرفت و در مقطعی 
که همه ساله این میوه  فروش می رفت، بخشی 
از آن فروخته نشد. این ماجرا هم طبیعی بود، 
چرا که رفت  وآمدی نبود و مردم بیشــتر در 
خانه ماندند. در نهایت بخشی از این محصول 
با تصمیم کمیته مربوط که خود دوستان در 
این زمینه باید اظهارنظر کنند، قرار شد راهی 

بازار شود.
کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت استان ادامه داد: تا اینجای کار به واحد 
ما ارتباطی ندارد و از این قسمت به بعد که وارد 
بازار فروش شد، در حوزه کاری ما قرار گرفت.

در بخشــی از کار برخی عمده فروش ها تصور 
کردند که می توانند میوه ها را به هر قیمتی که 

دوست دارند به مردم بفروشند.
سازوکار خرید و فروش کاال برای ما مشخص 
است، در میدان هم باید درصد سود قانونی تا 

5 درصد را توسط عمده فروش و حق العمل کار 
را رعایت می کردند.

هرچهبازارکششداشتبفروشید!س
وی گفت: متأســفانه در حیــن رصد و پایش 
ماجرا به صورت نامحســوس در بازار ســپاد، 
کارشناســان پی بردند که برخی از این افراد 
میوه های تحویل گرفته شــده را با مشــورت 
برخی افراد دیگر که می توانید بروید این میوه ها 
را به صــورت عرضه و تقاضا و هر مقداری که 
می خرند بفروشید و به درصد سود قانونی کاری 

نداشته باشید، اقدام به فروش کردند.
با توجه به این مشاهدات بود که بازرسان این 
معاونت در حین گران فروشــی صورت گرفته 
وارد عمل شدند و برای تعدادی از آن ها پرونده 

تخلف گران فروشی تنظیم شد.

برخوردباعامالنفروش400تنمیوهگرانس
مهدی مقدسی در مورد میزان تخلف صورت 
گرفته بیان کــرد: در یکــی از پرونده ها فرد 
متخلف هــر کیلو پرتقال را حــدود یک هزار 
و ۴5۰ تومــان گران تر از قیمت کارشناســی 
به مردم فروختــه بود. از همین رو با توجه به 
میزان خرید 5۰ تنی محموله، برای عامل این 
اقدام پرونده گران فروشی تنظیم شد. در دیگر 
مورد هم عامل خرید ۳5۰ تن میوه هم دست 
به گران فروشــی حدود یک هزارتومانی در هر 
کیلوی آن زده بود که تشکیل پرونده و دیگر 
اقدام های مورد نیاز اعمال قانون در دستور کار 

قرار گرفت.
این مقام مسئول در پایان گفت: اینکه گفته 
شود ما سیب را پایین تر از قیمت فروخته ایم 
و باید پرتقال را گران تر بفروشیم، اصاًل صحیح 
و منطقی نیســت و نباید افرادی که پرتقال 
خریده اند جور افرادی که ســیب خریده اند 
را بکشــند! هر چند این ادعا اصاًل قابل قبول 
نیست و در سیب هم آنچه گفته شده واقعیت 
ندارد و این محصول را هم با ســود بیشتری 

فروخته اند.

افشای پشت پرده فروش آزاد کاالی تنظیم  بازاری 

ماجرایگرانفروشی440تنمیوهبهکجارسید؟

دریکیازپروندههافرد
متخلفهرکیلوپرتقالرا
حدودیکهزارو450
تومانگرانترازقیمت

کارشناسیبهمردم
فروختهبود

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
تداوم بارندگی ها در خراسان رضوی•

قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره، امروز بر مقدار و گســتره بارش ها افزوده می شــود. 
تداوم این وضعیت )از جمله نیمه شــمالی اســتان( کماکان 
تا دوشــنبه اواخر وقــت ادامه دارد. در این مدت به ســبب 
رگباری بودن بارش ها، جاری شــدن روانــاب و در مناطق 

مستعد سیالبی شدن مسیل ها را شاهد خواهیم بود.
هوای امروز مشهد قســمتی ابری به تدریج افزایش سرعت 
وزش بــاد گاهــی )به خصوص بعدازظهر( وزش باد شــدید 
لحظه ای و رگبار بــاران و رعدوبرق و احتمال تگرگ خواهد 
بود. حداقل و حداکثر دمای هوای امروز مشهد هم به ترتیب 

۱۴ و ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.
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قدس: مدیرکل ثبت اسناد و امالک از ثبت ۴۲5 واقعه طالق در 
فروردین ماه سال جاری با ۶۱/5درصد کاهش نسبت به یک هزار و 
۱۰۳ طالق ثبت شده در فروردین سال قبل خبر داد و افزود: در 
همین مدت ۲هزار و ۷5۷ واقعه ازدواج نیز در دفاتر رسمی ازدواج 

استان به ثبت رسیده است.
محمدحسن بهادر با اشــاره به اقدام های انجام شده در سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور به منظور ثبت سریع، آسان و مطمئن 

وقایع ازدواج در دفاتر رســمی ازدواج گفت: سال گذشته استان 
خراســان رضوی در تعداد وقایع ازدواج با ثبــت ۴۹هزار و ۳۴8 
ازدواج از 5۴۱هزار و ۲۶5 ازدواج ثبت شــده در کشور عالوه بر 
اختصاص ۹/۱۱درصد ازدواج های کل کشور به استان ، موفق به 
کســب جایگاه دوم کشور پس از تهران در ثبت ازدواج شده که 
نشان از موفق بودن اقدام های انجام شده به منظور فراهم نمودن 
شرایط ازدواج آسان برای جوانان و ایجاد آموزش های الزم برای 

تربیت خانواده های شاد و پایدار در استان است.وی همچنین با 
اشاره به طالق های ثبت شده در استان افزود: متأسفانه در سال 
گذشــته ۱8هزار و 8۰۶ واقعه طالق نیز در دفاتر رسمی طالق 
استان به وقوع پیوسته که حدود ۱۰درصد از کل طالق های ثبت 
شده در کشور را به خود اختصاص داده است. بهادر ادامه داد: پس 
از مشــهد با ۲۳هزار و ۹۷۷ واقعه ازدواج و ۱۰هزار و ۷۹۷ طالق 
ثبت شــده در سال گذشته، شهرستان های نیشابور، تربت جام و 
تربت حیدریه به ترتیب با ۳هزار و ۷۲۰ و ۲هزار و 5۰۲ و۲هزار و 
۱۷۱ ازدواج و نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار با یک هزار و 5۳۳ و 
8۱5 و ۷۷۱ طالق بیشترین میزان ازدواج و طالق ثبت شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.

قدس: مشاور شهردار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری مشهد با اشاره به بازدید شهردار مشهد از کمربند سبز 
و ارتفاعات جنوبی مشهد، گفت: تأکید شهردار و مدیریت شهری 
در دوره پنجم، تبدیل کمربندجنوبی به تفرجگاهی طبیعی برای 
اســتفاده مردم اســت.امیر اقتناعی درخصوص جزئیات بازدید 
پنجشنبه گذشته شهردار از کمربند سبز و ارتفاعات جنوبی افزود: 
در این بازدید تصمیم جدیدی در خصوص کمربندجنوبی گرفته 
نشــد، بلکه بر اقدام های در حال انجام برای تبدیل این محل به 

تفرجگاهی طبیعی برای مردم و تسریع در این کار تأکید شد.
وی اضافه کرد: شــهردار بر این موضوع تأکید داشت تا با توجه 
به اینکه احتمال کاهش موج کرونــا پس از ماه مبارک رمضان 
وجــود دارد، زیرســاخت های الزم از جمله ایجــاد پارکینگ، 

نمازخانــه، غرفه هایی محدود برای تأمین ملزومات و ســرویس 
بهداشتی منطبق با محیط زیست برای استفاده مردم از طبیعت 
ارتفاعات جنوبی به عنوان نزدیک ترین تفرجگاه به شهر، سرعت 
بگیرد. وی با قدردانی از پیگیری های فعاالن و سمن های محیط 
زیســتی در رابطه با ارتفاعات جنوبی مشهد اظهار کرد: فعاالن 
و سمن های محیط زیســتی مانند یک دیده بان مدنی اتفاقات 
را رصــد می کنند و اگر این پیگیری هــا نبود خیلی وقت پیش 
کمربندجنوبی کامل شــده و به بهره برداری رسیده بود و دیگر 
فرصتی برای ایجاد زیرســاخت های مورد نیاز برای تبدیل شدن 
این مکان به تفرجگاهی طبیعی برای استفاده مردم وجود نداشت.

وی گفت: بنابراین به مردم اطمینان می دهیم براساس تأکیدات 
شهردار  هیچ اقدام عمرانی در راستای خیابان کشی و اجرای ادامه 

کمربندجنوبی در این محل در حال انجام نیست.
اقتناعی ادامه داد: در مجموع شــهردار مشهد در بازدیدی که از 
ارتفاعات جنوبی داشتند بر تبدیل کمربندجنوبی به مجموعه ای 
تفرجگاهی با حفظ حیات وحش و محیط زیســت منطقه برای 

استفاده مردم تأکید داشته و خواستار تسریع در این کار شدند.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد

کاهش 60 درصدی طالق در فروردین ماه

مشاور شهردار عنوان کرد

تأکید مدیریت شهری بر تبدیل کمربندجنوبی به تفرجگاه طبیعی 

آمارآمار

شهریشهری

صفحه 3 خراسان  1399/02/14
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آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت سپهر فدک  کوثر  

به شماره ثبت 40826 و شناسه 
ملی 10380566735 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 
س��پهر ف��دک کوث��ر ب��ه ش��ماره ثبت 
40826 و شناسه ملی 10380566735 
دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع 
عموم��ی ف��وق الع��اده ش��رکت ک��ه در 
تاریخ 1399/02/25 س��اعت 16 در محل 
مشهد-بزرگراه شهید کالنتری- مجتمع 
آبادگران-برج اداری آفتاب – طبقه نهم 

برگزار می گردد شرکت فرمایید.
دس��تور جلس��ه:1- تغییر محل ) تغییر 
نش��انی از ی��ک واح��د ثبت��ی ب��ه واحد 

 هیئت مدیرهدیگر(

ع 9
90
06
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س��هامداران  کلی��ه  اط��الع  ب��ه  بدینوس��یله   
ش��رکت تولی��دی گن��دم آردس��فید ارمغ��ان 
لذی��ذ بجنوردس��هامی خ��اص ثب��ت ش��ده به  
ش��ماره 772 می رس��اند با عنای��ت به  مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/11و 
تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه 
به هیئت مدیره مقرر اس��ت س��رمایه شرکت 
از مبل��غ 17،000،000،000 ری��ال منقس��م ب��ه 
1،700،000 س��هم 10،000 ریالی  بانام   به مبلغ 
19،500،000،000 ریال منقس��م ب��ه 1،950،000 
س��هم 10،000 ریال��ی  بان��ام تمام��ًا از طری��ق  
واریزنقدی افزایش یابد از کلیه س��هامداران 
محترم ش��رکت درخواست می ش��ود از تاریخ 
نش��ر  این آگهی به مدت 80 روز از حق تقدم 
خود نس��بت ب��ه افزایش س��رمایه اس��تفاده 
نماین��د. بدیهی اس��ت پ��س از انقض��اء مهلت 
مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده 

را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت ,ع

99
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 آگهی حق تقدم
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ش��هرداری کدکن در نظ��ر دارد جایگاه CNG خود را به ش��رکت های 
واجد شرایط و مورد تایید شرکت نفت ، جهت بهره برداری به صورت 
پیمان��کاری واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواس��ت می ش��ود از 
تاری��خ درج ای��ن آگهی به م��دت ده روز کاری جهت اطالعات بیش��تر 
و دریافت اس��ناد مزایده به ش��هرداری مراجعه نماین��د. ضمنا زمان 
بازگش��ایی پاک��ت ها ی��ک روز بعد از مهلت ارایه ش��ده می باش��د و 

هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
تلفن تماس:05153233344

آگهی مزایده)نوبت اول(

شهرداری کدکن

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کاوشگران معادن سپهر فدک به شماره ثبت 48500 و شناسه ملی 10380648734 )نوبت اول(
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کاوشگران معادن سپهر فدک به شماره ثبت 48500 و شناسه ملی 10380648734 دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که 

در تاریخ 1399/02/25 ساعت 14 در محل مشهد-بزرگراه شهید کالنتری- مجتمع آبادگران-برج اداری آفتاب – طبقه نهم برگزار می گردد شرکت فرمایید.
دستور جلسه:1- تغییر محل ) تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد دیگر(

ع 9
90
06
20

هیئت مدیره



خبرخبر خبرخبر

گلریزان مجازی برای زندانیان جرایم •
غیرعمد در کرمانشاه

کرمانشاه: رئیس ستاد 
دیه اســتان کرمانشــاه 
گفت: با توجه به شیوع 
بیمــاری کرونــا و عدم 
امکان برگزاری تجمعات، 
برنامه  امســال  رمضان 
جشــن گلریــزان برای 

زندانیان جرایم غیرعمد در اســتان به صورت مجازی برگزار 
می شود.

بابک ترابی اظهار کرد: ایــن تصمیم به منظور جلوگیری از 
انتقال ویروس کرونا و حفظ سالمت خیران از سوی ستاد دیه 

کشور گرفته شده  است.
وی تصریح کرد: در این راســتا، از ابتدای ماه مبارک رمضان 
مقدمات برگزاری گلریزان های مجازی را فراهم کرده ایم و برای 
جمع آوری کمک های خیران و مردم از ظرفیت صداوســیما، 

رسانه ها و فضای مجازی استفاده می کنیم.

 کیش 16 روز را بدون ثبت کرونا •
طی کرد

ســخنگوی  هرمزگان: 
شورای سالمت کیش با 
تکذیب برخی شایعه ها، 
گفت: جزیره کیش 16 
روز را بــدون ثبت بیمار 
مبتال بــه ویروس کرونا 
سپری کرده است، ولی 

این دلیلی بر پاک بودن و از بین رفتن ویروس کرونا در کیش 
نیســت. دکتر محمدرضا رضانیا در جمع خبرنگاران، افزود: 
حداقــل دو دوره 1۴ روزه یعنی ۲۸ روز زمان نیاز اســت که 
بدون شناسایی بیمار مبتال به کرونا سپری شود تا بتوان یک 

منطقه را پاک اعالم کرد. 
وی تصریح کرد: هم اکنون چهار مورد مشکوک در بیمارستان 
بستری هستند که پاسخ آزمایش دو نفر منفی بوده و منتظر 

دریافت آزمایش دو بیمار دیگر هستیم.

استفاده از ماسک در مترو تهران •
الزامی است

تهران  استاندار  تهران: 
به الزامی شدن استفاده 
از ماســک و دستکش 
برای اســتفاده از مترو 
و وســایل حمل ونقــل 
و  کرد  اشــاره  عمومی 
گفت: در صورت اجرای 

این طرح، موضوع ترافیک و اســتقبال مردم مورد بررسی 
قرار می گیرد و متناسب با استقبال شهروندان از این طرح، 
نسبت به استمرار شرایط کنونی ترافیک در تهران یا اصالح 

آن تصمیم گیری می شود. 
انوشــیروان محسنی بند پی گفت: در اردیبهشت روند مرگ 
ناشــی از ابتال به این بیماری کاهش یافتــه، اما تعداد روزانه 
مراجعه کنندگان به مراکز درمانی ازجمله سرپایی و بستری 

شدگان تغییر محسوسی نداشته است.

جلسه های دادگاه خانواده در شیراز •
آنالین شد

شیراز: رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: جلسه های 
دادگاه خانواده شیراز آنالین برگزار می شود.

حجت االسالم سیدکاظم موسوی بیان کرد: با هدف پیشگیری 
از شیوع بیماری کرونا در زندان و صیانت از سالمتی مددجویان 
زندانی، مقرر شد برخی از جلسه های رسیدگی دادگاه زندانیان 

در استان فارس از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شود.
وی توضیح داد: در این راســتا طی مکاتبه با زندان مقرر شد 
با استفاده از ظرفیت های قانونی و نصب و راه اندازی تجهیزات 
فنی الزم، امکان برگزاری جلســه های رســیدگی دادگاه و 
تحقیقات دادســرا به صورت ویدئوکنفرانس بین دادگستری 

مرکز استان و زندان فراهم شود.

 توزیع اقالم بهداشتی •
بین خانواده ایثارگران

بنیاد  مدیرکل  ارومیه: 
شهید و امور ایثارگران 
گفت:  آذربایجان غربی 
3 هــزار و ۵۰۰ بســته 
اقــالم بهداشــتی بین 
با  ایثارگــران  جامعــه 
از  پیشــگیری  هــدف 

شیوع بیماری کرونا توزیع شد.
مهدی فعال افزود: این بســته ها شــامل ماســک، محلول 
ضدعفونی کننده و دستکش یکبار مصرف بوده که به منازل 
خانواده های شــهدا و ایثارگران برده و تحویل آن ها داده شده 
اســت.وی اظهار کرد: از جمله جامعه هدف توزیع این اقالم، 
جانبازان شیمیایی سردشت بوده که توجه زیادی برای تهیه 

اقالم پیشگیرانه مورد نیاز آنان صورت گرفته است.

 پرداخت کمک هزینه معیشتی •
به خدمه شناورهای مسافری 

اداره  مدیر  هرمزگان: 
دریانــوردی  و  بنــادر 
با  گفت:  باهنر  شــهید 
اســتاندار  پیگیری های 
رایزنی های  و  هرمزگان 
صورت گرفته با ســتاد 
ویروس  ملی مدیریــت 

کرونا در کشــور، به ۴۴۴ نفر از مالکان، خدمه و میهمانداران 
شناورهای مسافری هرمزگان کمک هزینه معیشتی پرداخت 
شد.حمیدرضا محمدحسینی افزود: با پیگیری های استاندار 
هرمزگان به ۴۴۴ نفر از شــاغالن حوزه مسافری دریایی در 
مرکز استان که به نوعی اشتغال آن ها با شیوع کرونا تحت تأثیر 

قرار گرفته بود، کمک هزینه معیشتی پرداخت شد.

 حمله حشرات برگخوار •
به درختان بلوط لرستان

لرستان: عضــو هیئت 
لرستان  دانشگاه  علمی 
برگخوار  حشرات  گفت: 
آفات  مهم ترین  از  بلوط 
در این درختان جنگلی 
اسداله  دکتر  هســتند. 
حســینی اظهــار کرد: 
بررســی های روزهای اخیر نشــان می دهد در ابتدای فصل 
رویشی، درختان بلوط مورد حمله گروه های خاصی از حشرات 
قرار گرفته اند. وی تصریح کرد: در بعضی مناطق جمعیت آن ها 
بسیار زیاد است و خسارت های چشمگیری به درختان بلوط 
منطقه وارد کرده اند.حســینی اضافه کرد: الروهای حشرات، 
برگ های جوان و تازه تشکیل شــده را حریصانه می خورند 

به طوری که هیچ برگی روی درخت باقی نمی گذارند. 

 نخستین اورژانس دریایی •
در پارس جنوبی 

بوشهر: رئیــس ایمنی، 
بهداشت، محیط زیست 
غیرعامــل  پدافنــد  و 
شرکت نفت و گاز پارس 
گفت: نخستین اورژانس 
کارکنان  ویــژه  دریایی 
منطقه  گازی  سکوهای 
ویژه اقتصــادی انرژی پارس جنوبی روی شــناور »پارمید« 

راه اندازی شد.
علیرضــا نجومی افزود: این اورژانــس دریایی با هدف انتقال 
بیماران مختص کرونا و برای پوشش حوادث انسانی از جمله 
بیماری های قلبی و عروقی و سایر بیماران، برای نخستین بار 
در استان بوشهر و در بخش سکوهای فراساحل پارس جنوبی 

به کار گرفته می شود.
وی اضافه کرد: این مهم نتیجه کار گروهی و مشارکت سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشهر با ابتکار عمل شرکت 
نفت و گاز پــارس، حمایت مدیرعامــل و معاون عملیات و 

پشتیبانی این شرکت محقق شده  است.

 آماده سازی ۲۵۰ کالس درس جدید •
در البرز

کرج: مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس 
البرز، گفت: تا مهر سال 
جاری ۲۵۰ کالس درس 
جدیــد در این اســتان 
تکمیل و تحویل آموزش 
و پرورش استان می شود.

محمد دالوریان در جمع خبرنــگاران گفت: با اعتباراتی که 
برای ســاخت مدارس طی دو سال اخیر دراختیار داشته ایم، 
خوشبختانه سرانه فضای آموزشی اســتان از 3.۲۴ به 3.۸۰ 

مترمربع به ازای هر نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه 3۵۰ مدرسه البرز نیاز به مقاوم سازی دارد، 
اضافه کرد: 1۵۰ مدرســه این استان هم باید تخریب کامل 
شــود، بنابراین برای مقاوم ســازی و بازسازی مدارس نیاز به 
مشــارکت باالی خیران نیک اندیــش و همچنین نگاه ویژه 

مسئوالن استانی و کشوری داریم.

۲۰ هکتار از زمین های ملی بستان آباد •
آزاد شد

تبریز: رئیس دادگستری 
بســتان آباد  شهرستان 
گفت: با همکاری نیروی 
دســتگاه  و  انتظامــی 
از  هکتار  امنیتــی، ۲۰ 
اراضــی ملــی و دولتی 
شهرستان  این  محدوده 

از دست زمین خواران آزاد شد.
حجت االسالم جواد علیزاده اظهار کرد: این میزان اراضی ملی و 
دولتی که بنا به دالیلی به دست افراد سودجو، فرصت طلب و 
زمین خوار افتاده بود، در یک سال اخیر توسط دستگاه قضایی 

شهرستان آزادسازی شده است.
وی افزود: قوه قضائیه و دادگستری شهرستان به هیچ عنوان 
بــا این افراد متخلف و زمین خوار مماشــات نخواهند کرد و 

متخلفان به سزای اعمال خود خواهند رسید.

سیستان و بلوچستان گلخانه چهارفصل ایران است

جای خالی صنایع تبدیلی در قطب میوه های گرمسیری
زاهدان: سیستان و بلوچستان به عنوان قطب 
میوه های گرمسیری شهرت عام و خاص دارد، 
جالب اینجاســت که باوجود باغ های انبه در 
جنوب این اســتان، امــا این محصول و حتی 
فراورده های ناشــی از آن مانند ترشی انبه و یا 
شربت انبه از کشور پاکستان به این استان وارد 

می شود. 
ســالیانه افزون بر 1۴ هزار تن انبه از باغ های 
این اســتان برداشت می شــود که 9۰درصد 
انبه تولیدی به صورت ســبز برای تهیه ترشی 
استفاده می شــود و 1۰ درصد باقیمانده، تنها 
بخش اندکی از نیاز تازه خوری استان را تأمین 

می کند.
ازآنجاکه انبه تولیدی در سیستان و بلوچستان 
سهم کارگاه های ترشی سازی می شود، بنابراین 
سالیانه شاهد واردات بیش از ۲۵ هزار تن انبه 
از طریق سه مرز رسمی میرجاوه، پیشین و مرز 
دریایی چابهار در سیستان و بلوچستان هستیم 
که متأســفانه این محصــول وارداتی داخل 
جعبه های چوبی بدون رعایت مسائل بهداشتی 

و به صورت قاچاق وارد می شود.
با ورود به اردیبهشــت  و تا پایان تیرماه شاهد 
ورود حجــم انبوهی از میوه های گرمســیری 
به صورت قاچــاق و یا کوله باری از طریق این 
ســه مرز هستیم که به وســیله اتوبوس های 
بین شهری به سایر نقاط کشور حمل می شود.

شهرستان های چابهار، سرباز، نیکشهر، قصرقند 
و کنارک از مناطق مهم تولید انبه در سیستان 

و بلوچستان هستند.
باغــداران این مناطــق به دلیــل ناتوانی در 
سرمایه گذاری و ایجاد صنایع تبدیلی، بسیاری 
از آن ها ترجیح می دهند محصول ســبز خود 
را به دالالن پاکســتانی و یــا متقاضیان انبه 
در استان های جنوبی کشــور ازجمله استان 

هرمزگان بفروشند.
گفتنی است پاکستانی ها محصول انبه ایران 
را خریــداری  می کنند و در آن ســوی مرز 
به ترشــی تبدیل کرده و دوباره به کشــور 

بازمی گرداند.
در حالی محصوالت پاکستانی ازجمله انبه در 
بازارهای سیستان و بلوچستان جوالن می دهد 

که این استان خود یکی از قطب های میوه های 
گرمسیری است.

افزایش سطح زیرکشتس
مدیــر جهــاد کشــاورزی 
چابهــار بابیــان اینکــه از 
محصوالت  زیرکشت  سطح 
به کشت  باغی، ۲7۰هکتار 
اظهار  دارد،  اختصاص  انبه 
می کنــد: از ایــن ســطح 
و  نهــال  را  1۵۰هکتــار 
1۰۰هکتار را درختان بارور 
با تولیــد 9۰۰تن محصول 

تشکیل می دهند.
میرالشــاری  نورالدیــن 
زیرکشت  سطح  می افزاید: 
انبه نســبت به سال زراعی 
گذشــته با توجه به توزیع 
تعــداد ۵هزار اصلــه نهال 
پیونــدی یارانــه ای بیــن 
۵۰هکتــار  کشــاورزان، 

افزایش  یافته است و ۴۰۰ بهره بردار در این 
بخش فعال هستند.

وی بیان می کند: انبه در کارگاه های سنتی 
و خانگی شهرســتان های جنوب سیستان 
و بلوچســتان برای مصارف ترشی، فراوری 

اولیه می شود و برای ترشی سازی به استان 
هرمزگان ارسال می شود.

برداشت انبه آغاز شد س
کشــاورزی  جهاد  مدیــر 
شهرســتان ســرباز بابیان 
اینکــه برداشــت انبــه از 
از  هکتــار  ســطح61۰ 
حوزه  در  انبــه  باغ هــای 
و  راسک  شهرســتان های 
ســرباز آغاز شــده است، 
اظهــار می کند: پیش بینی 
می شود 7 هزار و ۴۲۵ تن 
از ســطح ۴۵۰هکتار  انبه 
شهرســتان  بارور  باغ های 
و  برداشت  سرباز  و  راسک 
به بازار مصرف عرضه شود.

ســعید نارویی بابیان اینکه 
7۰ درصد میوه انبه به صورت 
نارس و سبز برای تهیه ترشی 
انبه برداشــت و مابقی زمان 
رسیدن کامل میوه در تیرماه برداشت می شود، 
یادآور می شود: سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی 
و تکمیلی محصوالت به ویژه میوه های گرمسیری 
یکی از نیازهای اصلی باغداران منطقه است که 

به ایجاد اشتغال پایدار کمک می کند.

گلخانه چهارفصل ایرانس
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی سیستان و 
بلوچســتان نیز با اشــاره به این موضوع که 
سیستان و بلوچستان به سبب نزدیکی به خط 
اســتوا و بهره گیری از رطوبت دریا توانمندی 
زیادی در تولید محصوالت گرمسیری و نیمه 
گرمســیری دارد، اظهار می کند: این اســتان 
ظرفیت منحصربه فردی در تولید محصوالتی 
ازجمله انبه، موز، پاپایا، گواوا، هندوانه آناناسی، 

نارگیل، زیتون محلی و مرکبات دارد.
غــالم حیدر زورقی افــزود: تولید محصوالت 
کشــاورزی در سیستان و بلوچستان در طول 
سال رواج دارد و زمین های برخی مناطق این 
استان مانند نیکشهر، سرباز، ایرانشهر، کنارک 
و چابهار در هرسال توان تولید دو بار محصول 

را دارند.
وی با اشــاره بــه ظرفیت بالقوه بــرای ایجاد 
کارگاه های صنعتی و همچنین سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی، اذعان می کند: سیســتان و 
بلوچســتان در این راستا فرصت طالیی برای 
بهره گیری از این محصول بازارپسند و کمیاب 
در اختیار دارد که تاکنون سرمایه گذاران از آن 

غفلت کردند.
وی یادآور می شــود: شهرســتان های جنوبی 
این استان به ویژه چابهار و کنارک با توجه به 
همجواری با آب های آزاد و دمای هوای مناسب 
در طول ســال به عنوان یک گلخانه طبیعی 
بهترین شرایط و موقعیت را برای کشت انواع 

محصوالت دارند.
وی با اشــاره بــه ایــن موضوع کــه تولید 
محصوالت خارج از فصل یکی از شاخصه های 
بارز این اســتان به شــمار می رود، می افزاید: 
هندوانه، پیــاز، گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، 
انواع طالبی، سیب زمینی و سبزی های برگی 
از عمده محصوالت تولیدی خارج از فصل این 

استان است.
زورقی بیان می کند: محصوالت تولیدی خارج 
از فصل سیستان و بلوچستان عالوه بر تأمین 
نیاز استان، به نقاط مختلف کشور ارسال و به 
کشورهای مختلف ازجمله حاشیه خلیج فارس 

و روسیه هم صادر می شود.

سالیانه افزون بر 
14 هزار تن انبه از 

باغ های سیستان 
و بلوچستان 

برداشت می شود 
که 90درصد انبه 
تولیدی به صورت 

سبز برای تهیه 
ترشی مصرف 

می شود

بــرشبــرش
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کرمانشــاه: بخش عمده ای از بیمارستان اسالم آباد غرب 
در جریان زلزله 7.3 ریشــتری ۲1 آبان ســال 96 غرب 
استان کرمانشاه دچار آسیب شــد در حالی که چند ماه 
پیش از زلزله به بهره برداری رســیده بــود و مرحله اول 
آن که قدمت زیادی داشــت نسبت به مرحله دوم آسیب 

کمتری دید.
در جریان سفر محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در بهمن 
سال 97 به استان کرمانشاه، پیمانکار پروژه وعده داد که حتی 
پیش از پایان قرارداد و تا تابستان 9۸ طرح را به پایان برساند، 
اما بازســازی این بیمارســتان به دلیل مسائل حقوقی مدتی 

متوقف شد.

کوتاهی پیمانکار س
بیمارستان سرپل ذهاب در سال های 137۰ تا 13۸6 ساخته و 

تکمیل شد که 1۰ سال نشده، خراب شد. 
معاونــت نظارت و ارزشــیابی دفتر توســعه منابع فیزیکی 
وزارت بهداشــت بخشــی از خرابکاری های دست اندرکاران 
ساخت این بیمارســتان را چنین گزارش می دهد: در سازه 
بیمارستان شهدای سرپل ذهاب دیوارهای مصالح با ضخامت 
و ســختی زیادی وجود داشــتند که عناصر همین دیوارها 
موقع تکان های زلزله، ضربه های ســنگینی را به سازه اصلی 

وارد کرده بودند.
در این گزارش آمده است: سختی سازه این بیمارستان هم به 
شدت پایین بود و به جای اینکه ستون بیمارستان، قوی عمل 

کند و تیر، ضعیف باشد برعکس عمل کرده بود.
ایجاد ستون کوتاه، خرابی برشی موضعی ستون ها و عدم کفایت 
طول مهــاری برخی از آرماتورها از جمله دیگر آســیب های 

سازه ای بیمارستان یاد شده بود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یکی از آسیب های 
غیرسازه ای که در این بیمارستان بر اثر زلزله وارد آمد ریزش 
سنگ نما بود، از مشکالت غیرسازه ای پدید آمده در بیمارستان 
ســرپل ذهاب نیز از بین رفتن تأسیســات آن بود چون سازه 
در مرحله سفت کاری مشکل داشــت، بنابراین دستگاه های 
تأسیساتی بیمارســتان یا واژگون یا از مدار بهره برداری خارج 

شده بودند.
این ها بخشــی از خرابکاری های پیمانکار بیمارستان شهدای 

سرپل ذهاب است. 

اتمام کار مقاوم سازیس
در همین راســتا سرپرست نظارت بر ساخت بیمارستان امام 
خمینی)ره( اســالم آباد غرب از اتمام ساخت این بیمارستان 
تا پایان خرداد ســال جاری خبر داد و گفت: پس از عملیات 
ساخت، این بیمارستان برای نصب تجهیزات پزشکی تحویل 

دانشگاه علوم پزشکی می شود.
علیرضا پرنیان افزود: کار مقاوم سازی این بیمارستان به پایان 
رسیده و عملیات تأسیســات مکانیکی و برقی آن ۸۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
وی پیشرفت این بیمارستان را 6۰ درصد اعالم و ابراز امیدواری 
کرد براساس تعهد پیمانکار پروژه و قول او به استاندار کرمانشاه، 

کار ساخت تا پایان خردادماه به اتمام برسد.
پرنیان بابیان اینکه ساخت وساز بیمارستان اسالم آبادغرب با دو 
نوبت  کاری در حال اجراســت، گفت: از چهارم فروردین  این 
پروژه با رعایت پروتکل های بهداشــتی بــا 13۰ کارگر و ۲۰ 

مهندس مشغول به فعالیت است.
وی اظهار کرد: تمام مصالح مورد نیاز ساخت این بیمارستان 
پیش از سال 99 خریداری  شده و شیوع بیماری کرونا تاکنون 

اثری بر تأمین مصالح این پروژه نداشته است. 
 سرپرســت نظارت بر ساخت بیمارســتان امام خمینی)ره( 
اسالم آبادغرب در ادامه بیان کرد: برای ساخت ابنیه بیمارستان 
امــام خمینی)ره(، 1۲میلیارد و 6۰۰ میلیــون تومان و برای 
تأسیسات مکانیکی و برقی آن ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 

اعتبار لحاظ شده است.

با بازسازی مجدد این مرکز درمانی

زخمهایبیمارستاناسالمآبادغربالتیاممییابد
گزارشگزارش

یکشنبه  14 اردیبهشت 1399
   9 رمضان 1441  3 می 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9236  ویژه نامه  3615 

7799zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ا ن ا ل ی ز   ب ا د ا م   ج د
 2 س ا ق ی   ن م ا ب ر   ت ا ف ل
 3 ت ن د ا ب   ت ن ی   ر د ی ا ب
 4 ن و ا   س م ا ک   ج و ی ا   ا
 5 ک   م ن ت ف ع   پ ل ا ن   ا خ
 6 ا س   ش ر ا   ک ل ا ن   م ش ت
 7 ف ر د ا   س و س و   د ر س ت ه
 8   ک ا ن ا د ا   پ ت ا س ی م  
 9 ا ر ب ی ل   گ ا ز ر   ا ل ا و
 10 ب د ل   م ا ر ش   ا خ ن   ل ی
 11 و ه   ت ن ی ا   ا خ ط ا ر   ل
 12 ط   پ ل ا س   ا س م ا   و ل ا
 13 ا س ک ن ر   د ی و   ب ن ش ا ن
 14 ل ا ن گ   س ر ز د ه   ه ن د و
 15 ب ک   ر و م ی و   ا ر ی ا ن ا

 

حل جدول شماره قبل

منتظرنظرها،دیدگاههاوانتقادهایتاندرخصوصجدولهستیم
باماتماسبگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 

               8 
               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

انجام کاری- مرکب  تدبر هنگام  و  تامل   .1
پرسرعت ۲. یک ترکی- بر آینه ها می نشسته- 
و  مقام  سخنرانی-  کرسی   .3 آچار  نوعی 
جزیره-  بنیان-   .۴ سحرخیز  پرنده  مرتبه- 
توخالی   .۵ اسفناج  و  تخم مرغ  از  خوراکی 
ناسیونالیستی-  روسیه-  امپراتوران  لقب   -
خنده رو-  زحمت-  اسباب   .6 ستور  پوشش 
بهترین  ناروا-  ژاپنی 7.  پرشمارگان  روزنامه 
الیموت  قوت  جهان-  فوتبال  راست   مدافع 
کردستان در  شهری  نیمروزی-  خواب   .۸ 

9. دوازده تا- مردی که پلکش شکافته- زینت 
داده شده 1۰. جنگجوی غرب وحشی - درخت 
نوشابه- سازمان فضایی یانکی ها 11. صوت 
ندا- جنبش هوا- رگ گیاهی- ابزارکار داور 
1۲. جای خوابی که برای طفالن آماده شود- 
هنری  نقش  بوشهر-  استان  در   بندری 
13. تخریب کننده- امپراتوری باستانی- زدن 
حداقل سه گل توسط یک فوتبالیست در یک 
مسابقه 1۴. شایسته- پریدن با سر توی آب- 

فراموشی 1۵. برابر پارسی بروشور- نام دیگر 
اسیدسولفوریک

نوعی  شده-  ته نشین   .۲ راد   - هشت پا   .1
واهمه  و  ترس  مطبوع-  و  شیرین  زردآلوی 
3. پیامبر - قفسه چوبی آشپزخانه- از اوراق 
بهادار ۴. پارچه ابریشمی گلدار سفت بافت- 
شب- ابر پرباران ۵. پدر علم تاریخ- شباب- 
تردید 6. متکای کوچک- جدایی 7. سوغات 
اصفهان - صوت افسوس – پرده دری - نام 
پسرانه فرنگی ۸. محنت- گوسفند جنگی- 
واحدهای  از   .9 جستن  از  نهی  شایسته- 
حرفی  زمین-  غذای  شب-  غذای  ارتشی- 
تهران  در  دیلم- محله ای  روی خودش 1۰. 
از اختیاریه شمالی تا خیابان شهید لواسانی 
ملول شدن-  یقه  به  دست  خیس-   .11 

1۲. نمایشنامه ای از مولیر- پایتخت موسیقی- 

بزرگ ترین موفقیت این مربی پیروزی با تیم ملی سنگال 
با صدای  بود 13. گریه  برابرفرانسه در جام جهانی ۲۰۰۲ 
کشیده نه چندان بلند- میوه بیضوی پرخاصیت گرمسیری با 
سته خوراکی- بعضی در کفش دارند 1۴. برنج پخته- دنیا- 
مایونز به خاطر خطراتش داده اند  اهل سوریه 1۵. تنظیم کننده قند خون- لقبی که به سس 

  افقی

  عمودی


	Page 1 Khorasan new
	Page 2 Khorasan
	Page 3 Khorasan
	Page 4 Khorasan

