
 بازدید استاندار از پروژه 
از شام بال شهید آوردندباغ موزه دفاع مقدس خراسان رضوی

زیارت وداع شهید جواد اهلل کرمی در حرم رضوی

استاندار خراســان رضوی از پروژه در دست ساخت 
مرکز فرهنگی و باغ موزه دفاع مقدس استان بازدید 
کرد. علیرضا رزم حسینی در این بازدید با بیان اینکه 
با طراحی صورت گرفته مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
خراسان رضوی جزو موزه های برجسته کشور خواهد 
بود، اظهار کرد: این مرکز به عنوان میراث ماندگار دفاع 

مقدس و جبهه مقاومت...

مراســم وداع با فرمانده شــهید مدافع حرم؛ »جواد 
اهلل کرمی« شامگاه یکشنبه گذشته با حضور خانواده 
این شــهید واالمقام و جمعی از خادمان بارگاه منور 
رضــوی در رواق بزرگ امام خمینــی)ره( این بارگاه 
مطهر برگــزار و به صورت تصویری از فضای مجازی 
پخش شد. در این مراســم که معطر به عطر و بوی 

شهدا بود، ذاکران و مداحان...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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بی توجهی مسئوالن، سردرگمی مراجعان!
گالیه مندی و اعتراض دانشجویان 

خراسان رضوی همچنان ادامه دارد

امتحانات پایان ترم 
دانشگاه آزاد اسالمی 

غیرحضوری می شود؟ 

.......صفحه 2 

راستی آزمایی اجرای دستور استاندار درباره حقوق شهروندی با گشت وگذاری در اداره های مشهد

.......صفحه 2 

گفت وگوی قدس با بانوی کارآفرینی 
که همتی مردانه دارد

 کام شیرین 
خانواده آبنبات پز

تعطیلــی صرفاً یک هفتــه ای امتحانات واحدهای دانشــگاه آزاد 
اسالمی خراســان رضوی و تأکید بر برگزاری امتحانات به صورت 
حضوری پس از 30 خرداد، موجب نارضایتی و نگرانی دانشجویان 

و اولیای آنان در خراسان رضوی شد...

اینجا یک کارگاه کوچک آبنبات ســازی است. جایی که سال ها برای 
ساختنش همت مردانه به خرج داده اند. »زیبا رضایی« متولد 1349 در 

مشهد به همراه پسرانش امروز این کارگاه...
.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سه شنبه  27 خرداد 1399
  24 شوال 1441  
 16 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9270  
 ویژه نامه 3649  
+ صفحه »میهن« 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 730-99 مورخ 99/03/24 هیئت به شماره کالسه 324-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضائی  فرزند ابوالحسن بشماره شناسنامه 
0 در یک باب ساختمان به مساحت 205.43 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند خریداری از مالک رسمی آقای موسی ضیغمی فرزند 
عباسعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9902341
تاریخ انتشار نوبت اول:  27                  /03                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 11                  /04                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( به 

شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155- اصلی اراضی کهنه کند

ابتیاع��ی آق��ای مظاه��ر جن��ت پ��ور از مح��ل  شش��دانگ یکب��اب من��زل از پ��الک 155 اصل��ی ف��وق ب��ه مس��احت 152/30 مت��ر مرب��ع 
هیئ��ت  98-341 کالس��ه   –  99/03/24 مورخ��ه   99-684 ش��ماره  رای  براب��ر  محم��د  فرزن��د  آب��ادی  عل��ی  مصطف��ی  ثبت��ی  مالکی��ت 
مح��ل  از  رس��تگاری  مه��دی  آق��ای  ابتیاع��ی  مرب��ع  مت��ر  مس��احت 129/30  ب��ه  ف��وق  اصل��ی  پ��الک 155  از  خان��ه  یکب��اب  شش��دانگ 
هیئ��ت کالس��ه 97-271   – مورخ��ه 99/03/24  ش��ماره 99-737  رای  براب��ر  فرزن��د حس��ین  آب��ادی  عل��ی  عبدالحس��ین  ثبت��ی  مالکی��ت 

شش��دانگ یکب��اب من��زل از پ��الک 155 اصل��ی ف��وق ب��ه مس��احت 156/38 مت��ر مرب��ع ابتیاع��ی آق��ای محم��د ن��ور یزدان��ی از مح��ل 
هیئ��ت  98-297 کالس��ه   –  99/03/24 مورخ��ه   99-711 ش��ماره  رای  براب��ر  قرب��ان  فرزن��د  باغچق��ی  عیس��ی  ثبت��ی  مالکی��ت 
ششدانگ یکباب انباری از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 96/40 متر مربع ابتیاعی آقای امید کمالی از محل مالکیت ثبتی عیسی باغچقی فرزند قربان  

و محمد علی باغچقی فرزند علی اکبر برابر رای شماره 712-99 مورخه 99/03/24 – کالسه 341-98 هیئت
مح��ل  از  احم��دی  پ��ری  آق��ای  ابتیاع��ی  مرب��ع  مت��ر   96/50 مس��احت  ب��ه  ف��وق  اصل��ی   155 پ��الک  از  خان��ه  یکب��اب  شش��دانگ 
هیئ��ت  97-150 کالس��ه   –  99/03/24 مورخ��ه   99-682 ش��ماره  رای  براب��ر  ال��ه  عزی��ز  فرزن��د  رس��تمی  رس��تم  ثبت��ی  مالکی��ت 

بخش دو بجنورد پالک 164- اصلی اراضی حصار شیر علی
ششدانگ یکباب خانه دارای پالک 151 و 152فرعی از پالک 164 اصلی فوق به مساحت 118/19 متر مربع ابتیاعی آقای رضا محمد نیا از محل مالکیت 

ثبتی موسی ضیغمی فرزند عباسعلی برابر رای شماره 6286-1392 کالسه 679-1391 هیئت
لذا به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود 

.ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9902339
تاریخ انتشار نوبت اول:  27                  /03                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 11                  /04                  /99

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
  احمد اصغری شیروان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت  
پرنیان ادمان آفرین خراسان  سهامی خاص 

ثبت شده به شماره  42681 
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت 
میگردد در جلس��ه مجمع عمومی عادی که در تاریخ 
99/0۴/06 در ساعت 11 صبح در آدرس محل شرکت 

برگزار میگردد حضور بهم رسانید .
آدرس : خراس��ان  رضوی  - مش��هد  - جاده شهرک 
صنعت��ی ت��وس – ش��هرک فن��اوری  م��واد غذای��ی 
و بیوتکنول��وژی  ش��مال ش��رق کش��ور  -  بع��د از 
آزمایش��گاه تستا  -  اولین تقاطع سمت چپ – قطعه 

دوم   - کد پستی  : 9185171152  
دس��تور جلس��ه :  انتخ��اب مدی��ران-  بازرس��ان- 
روزنام��ه کثیراالنتش��ار - بررس��ی ترازنامه مالی - 

افزایش سرمایه
ع هیئت مدیره  9
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آگهی مزایده)نوبت اول(
 س��ازمان مدیریت حمل ونقل بار و مس��افر ش��هرداری سبزوار در نظر دارد به اس��تناد مصوبه هیئت مدیره 
س��ازمان نس��بت به واگذاری تبلیغات تابلوهای تعبیه ش��ده در بدنه ایس��تگاه های اتوبوس س��طح ش��هر و 
نیزتبلیغ��ات داخل اتوبوس های فع��ال خطوط و همچنین تبلیغات محیطی پایانه مس��افربری از طریق مزایده 
کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند برای دریافت اس��ناد مربوطه به امور مالی س��ازمان مراجعه و یا 
جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴65977۴-051 تماس حاصل فرمایند. مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده  معادل پنج درصد مبلغ پایه می باش��د.ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیش��نهادها مختار 
می باشد. آخرین مهلت ش��رکت در مزایده پایان وقت اداری ساعت 1۴:10 روز یکشنبه مورخه 1399/0۴/15 

می باشد. مزایده رأس ساعت ده صبح روز دوشنبه مورخه 1399/0۴/16 در محل سازمان برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سبزوار /ع
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت فرش شهریار طوس 

به شماره ثبت 6849 و شناسه ی ملی 
103022659 )نوبت اول(

  بدینوس��یله از کلیه ی سهامداران  محترم 
شرکت فرش ش��هریار طوس و یا نمایندگان 
قانون��ی آن ها دعوت می ش��ود در جلس��ه ی 
مجم��ع عموم��ی ع��ادی ب��ه ط��ور فوق العاده 
ش��رکت که به شرح ذیل تش��کیل و برگزار 
می ش��ود حض��ور یابن��د ضمنا ع��دم اجابت 
درخواس��ت دعوت به مجمع از س��وی هیئت 
مدیره و بازرس��ان ش��رکت موضوع ماده 95 

قانون تجارت تحقق یافته است .
زمان : روز سه شنبه مورخ99/۴/10 ساعت 

10 صبح 
م��کان : نش��انی قانون��ی ش��رکت واق��ع در 
کیلومت��ر 35 ج��اده ی مش��هد به  نیش��ابور 
جن��ب روس��تای باغچ��ه - کارخان��ه ی فرش 

شهریار طوس
دستورجلسه:

 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسان 

3- س��ایر مواردی ک��ه از اختی��ارات مجمع 
عمومی عادی است.

ع جمعی از سهامداران شرکت فرش شهریار طوس 9
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ب�ه استنادماده6دس�تورالعمل اجرایی آیی�ن نامه حمل و نق�ل دانش آموزی از 
کلیه ش�رکت ه�ای حقوقی فع�ال در حوزه حمل ونقل مس�افر دع�وت به عمل
 می آید به منظور توان سنجی جهت فعالیت در سال تحصیلی 1400-1399جهت دریافت اسنادبه سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سبزوار به آدرس 

بلوارکشاورز-سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری سبزوار مراجعه نمایند.    آخرین مهلت تسلیم اسناد:پایان وقت اداری99/4/10
حضور در فراخوان و ارایه مدارک، هیچگونه حقی برای شرکت ایجاد نمی نمایدوهمکاری در طرح سرویس مدارس منوط به موافقت و تایید کارگروه ماده18سرویس 
مدارس می باشدودرصورت عدم تایید صالحیت، شرکت حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.شرکت هایی که سال قبل در امرسرویس مدارس فعال بوده اندمی بایست 

قبل از پایان مهلت ثبت نام،نسبت به تهیه و ارایه مفاصاحساب ادارات اقدام نمایند.
قیمت اسناد:1.000.000ریال می باشد که می بایست به حساب سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری سبزوار واریز گردد.

به مدارک ارسال شده پس از تاریخ فوق ترتیب اثری داده نخواهد شد.

آگهی فراخوان شرکت های متقاضی سرویس مدارس

سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سبزوار - کارگروه ماده18سویس مدارس سبزوار 
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مجتمع آموزش عالی گناباد در نظر دارد انجام عملیات اجرایی احداث س��اختمان پس��ت برق و گاز دانش��گاه به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( بر اس��اس مفاد اس��ناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد الشرایط و دارای صالحیت و رتبه معتبر واگذار نماید.

کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

نام نام استان
مبلغ براورد پایه تاریخموضوع مناقصهنام دانشگاهشهرستان

)میلیون ریال(
مبلغ تضمین
)میلیون ریال

حداقل رتبه 
ورشته مورد نیاز

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

مجتمع آموزشگنابادخراسان رضوی
گناباد عالی   

احداث ساختمان پست برق 
و پست گاز

52099091338000003 ابنیه1399/03/035032260

1(مهلت دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ 1399/03/2۴ لغایت 1399/03/28از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
2(مهلت ارسال پاسخ اسناد مناقصه :تا ساعت 9تاریخ1399/0۴/08 پیشنهاد خود را از طریق سامانه مزبور تحویل نمایند.

3(زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت 12 مورخه 1399/0۴/08  در آدرس بند ۴
۴(آدرس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر و دریافت پاکت الف :خراس��ان رضوی –گناباد-خیابان حافظ  نبش حافظ16 س��ازمان مرکزی مجتمع آموزش 
عالی گناباد-تلفن 05157258131   5(هزینه درج انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.    6(به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.   7(سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.               

آگهی  تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
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مجتمع آموزش عالی گناباد در نظر دارد انجام عملیات اجرایی فاز اول تصفیه خانه به ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه روز به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( بر اس��اس مفاد اس��ناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد الش��رایط و دارای صالحیت و رتبه معتبر واگذار نماید.کلیه مراحل مناقصه از طریق س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
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شماره فراخوان
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گنابادخراسان رضوی
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تصفیه خانه به ظرفیت 200 

متر مکعب در شبانه روز
52099091338000002 ابنیه1399/03/213304170
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۴(آدرس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و دریافت پاکت الف :خراسان رضوی –گناباد-خیابان حافظ  نبش حافظ16 سازمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد-تلفن 05157258131    

5(هزینه درج انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.    6(به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7(سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.               

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

پیش از پاگرفتن و با اقدام به موقع دادستانی و جهاد کشاورزی مشهدپیش از پاگرفتن و با اقدام به موقع دادستانی و جهاد کشاورزی مشهد
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راستی آزمایی اجرای دستور استاندار درباره حقوق شهروندی با گشت و گذاری در اداره های مشهد

بی توجهی مسئوالن، سردرگمی  مراجعان!
محبوبه علیپور: اواخر اردیبهشت سال جاری 
استاندار خراسان رضوی براساس نظام نامه مدیریت 
ارتباطات مردمی در بستر سامد و ماده ۲۳ منشور 
حقوق شــهروندی؛ تمامی مدیران دستگاه های 
اجرایی، رؤسای سازمان ها و دانشگاه ها، فرمانداران 
شهرستان ها و شهرداران مراکز استان را موظف 
کرد تا روزهای دوشــنبه هر هفته در ساعات 8 
تا1۲ دیداری حضوری با ارباب رجوع داشته باشند.

طی حدود یک ماه از صدور این نظام نامه شــما 
در مراجعه به ادارات و ســازمان ها چه تجربه ای 
داشتید؟ آیا توانســتید مدیران ارشد را به طور 
حضوری مالقات کنید؟ به هر حال ما به منظور 
آنکــه از نزدیک وضعیت پذیــرش مراجعان به 
ادارات و ســازمان ها را در این باره بررسی کنیم، 
روز گذشته از چند سازمان و اداره بازدید داشتیم 

که مشاهده های گزارشگر ما را می خوانید. 

ایستاده در انتظار ارباب رجوع س
ساعت 8:40 صبح به تقاطع فردوسی و چهارراه 
خیام می رسم. تابلوی اداره ثبت احوال مشهد جزو 
نخستین نشانه هایی است که خودنمایی می کند، 
به این مجموعه وارد می شوم. البته روی در ورودی 
تأکید شده که استفاده از ماسک و دستکش به 
دلیل شرایط شیوع کرونا الزامی است. همچنین 
حجــم مراجعه کننــدگان در راهــروی ورودی 
قابل توجه است، اما با تعیین فاصله اجتماعی برای 
ارباب رجوع، مراجعه کنندگان مرتب در نوبت ها 
ایستاده اند. پشــت در اتاق آقای عباسی، رئیس 
همین اداره چند نفــر با حفظ فاصله اجتماعی 
ایستاده اند. گفتنی است، با قرار دادن میزی عسلی 
بین مراجعه کنندگان با اتاق آقای مدیر فاصله ای 
ایجاد شــده است. از همین رو مدیر یاد شده که 
ماســک و دســتکش دارد در حالت ایستاده با 
ارباب رجوع صحبت کرده و نامه ها را امضا می کند.

 
جلسه دقیقه 90س

ورود بــه ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
خراسان رضوی از خیابان نوربخش میسر است. 
در ورودی این مجموعــه بنری به این مضمون 

 نصب شــده اســت »هفته جهاد کشــاورزی 
از۲7- ۲1 خــرداد مبارک بــاد«. پس از ورود به 
سالن طبقه همکف نیز متوجه برگزاری جلسه ای 
در نمازخانه این اداره می شوم. از آنجا که در این 
طبقه هیچ نشانه ای از تابلوهای راهنمای طبقات 
نمی بینم از کارمندی ســراغ اتاق آقای مدیر را 
می گیرم که جواب می دهــد: درحال حاضر در 
نمازخانه جلســه دارند و حدود 45 دقیقه دیگر 
برنامه تمام می شود و باید به طبقه هفتم بروید. 
به این ترتیب به تصــور اینکه دیدار حضوری با 
مراجعه کنندگان در نمازخانه برگزار می شود، به 
همین سمت می روم. در جوار در ورودی نمازخانه 
میزی قــرار دارد کــه کارت هایی بــرای جلب 
مشارکت کارکنان در حمایت از ایتام ردیف چیده 
شده است. از در ورودی بخش بانوان وارد نمازخانه 
می شوم. آهسته روی صندلی پالستیکی سفید 
می نشــینم و در پرس وجویی که انجام می دهم 
یکی از بانوان کارمند می گوید: این جلسه خاص 

کارکنان است، بنابراین از جلسه بیرون می آیم.

جلسه در ساختمانی خلوت س
ساعت از 9 صبح گذشته و سازمان آب منطقه ای 
خراســان رضوی مقصد بعدی من است .در بدو 
ورود از اطالعــات مجموعه ســراغ اتاق مدیر را 
می گیــرم که می گوید: برای دیدار حضوری باید 

یکشنبه تماس تلفنی گرفته و نوبت بگیرید. مدیر 
مجموعه نیز تا ســاعت 9 صبح دیدار حضوری 
دارند. بدون آنکه نتیجه ای حاصل شــود، از این 

اداره خارج می شوم.
به این ترتیب به سمت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت حرکت می کنم. در انتهای فضای پارکینگی 
که روبه روی خیابان نوربخش یک قرار گرفته به 
مسیری شیب دار می رسم . بی شک این سازمان 
قلب تپنده صنعت و اقتصاد استان خراسان رضوی 
 محســوب می شــود، از همین رو انتظار می رود 
از نظم و مدیریت ویژه ای نیز برخوردار باشــد. با 
نگاهی به راهنمای طبقات به ســمت اتاق مدیر 
این مجموعه می روم و کارمندی که پشــت میز 
نشسته، می گوید: مدیر جلسه دارند. به هر حال 
از اتاق بیرون می آیم و خوشبختانه مراجعه کننده 
چندانی نیــز در راهروها نمی بینــم، اما ته دلم 
غمگین می شــوم . دلم می خواست جمعیتی از 
ارباب رجوع را ببینم که برای ایجاد کسب وکاری 
جدید و یا گسترش برنامه های تولیدی مراجعه 

کرده اند و راهکار و راهنمایی می گیرند. 

دیدار با مدیر؛ مأموریت غیرممکن س
ارباب رجوع

ساعت از 10صبح گذشــته و هوا به شدت گرم 
شده است. به طرف چهارراه خیام حرکت می کنم 

و به سمت اداره کل مسکن و شهرسازی می روم. 
در راهرویــی که بــه اتاق مدیر می رســد چند 
مراجعه کننده در رفت وآمد هستند. خانمی در 
گفت وگو با کارمندی اصرار دارد پرونده اش باید 
برای امضا به واحد یاد شــده رسیده باشد. مرد 
کارمند نیز چند جا تماس می گیرد تا از سرنوشت 
این پرونده مطلع شــود، اما موفق نمی شود. مرد 
کارمند در ادامه اصرار این ارباب رجوع می گوید: 
آقــای مدیر برای مأموریت به تهــران رفته اند و 
پنجشنبه برمی گردند . ساعت هنوز 11 نشده و 
زن مراجعه کننده همچنان به دنبال پرونده اش 

است.

پایان آشنایی که حاصل فاصله چند صفر س
است 

هر چه به ظهر نزدیک تر می شود با گرم شدن هوا 
بر تعداد خودروهای تک سرنشــین و مدل باالی 
خیابان ها نیز افزوده می شــود. چند کارگر مرد 
خاک آلود و با کیسه هایی در دست، مسیر دیوار 
مشــهد مال را طی می کنند. در ذهنم تصاویر و 
جمالت خط می شوند . گویا یکی در ذهنم فیلم 
مستندی از صحنه ها و ماجراهای امروز و پایانی 
که برایم دور از انتظار نیســت را روایت می کند. 
در پایان این داســتان، پس از ساعت ها برگزاری 
جلسه، نشست و حرف زدن و حرف زدن و حرف 
زدن، ســرانجام مدیران و رؤسای ده ها سازمان و 
اداره این شهر با خودروهای مدل باال که رانندگان 
منظم می رانند، در خیابان هــا تردد می کنند و 
این طرف کارگرانی که فاصله دستمزدشــان با 
این مسئوالن خدوم تنها چندین صفر بی ارزش 
است که در ظل آفتاب کارمی کنند و کارمی کنند 
و کارمی کنند و همچنان نیز انتظار ندارند روزی 
مدیر و مسئولی در اتاقش را به رویشان باز کند و 

درددل هایشان را بشنود.

 بازدید استاندار از پروژه •
باغ موزه دفاع مقدس خراسان رضوی

قدس: اســتاندار خراسان 
رضوی از پروژه در دســت 
ســاخت مرکز فرهنگی و 
باغ موزه دفاع مقدس استان 

بازدید کرد. 
در  رزم حســینی  علیرضا 
این بازدید با بیان اینکه با 

طراحی صورت گرفته مرکز فرهنگی دفاع مقدس خراسان رضوی 
جزو موزه های برجسته کشور خواهد بود، اظهار کرد: این مرکز به 
عنوان میراث ماندگار دفاع مقدس و جبهه مقاومت، ایســتادگی و 
فداکاری رزمندگان اســالم را در طول دفاع مقدس برای نسل های 
بعد به یادگار خواهد گذاشــت تا آن ها بدانند که امت همیشه در 

صحنه ایران اسالمی در چه شرایطی از کشور دفاع کردند. 
وی تکمیل پروژه در دست ســاخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
خراســان رضوی را یک ضرورت دانســت و گفت: همه ما وظیفه 
خود می دانیم نســبت به تکمیل این پروژه که عملیات اجرایی آن 
آغاز شده، گام برداریم تا با تکمیل آن، شاهد حضور و بازدید زائران 
و مجاوران بارگاه حضرت رضا)ع( و زائران خارجی از موزه باشــیم. 
مصمم هستیم که با هماهنگی همه دستگاه های استانی توقفی در 

روند ساخت این مرکز صورت نگیرد. 
در ابتدای این نشســت سردار یوسفعلی زاده، مدیرکل حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: برای تکمیل 
این مرکز در حوزه عمرانی 70 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است 
که تقاضا داریم با هدایت ها و فعالیت های استاندار خراسان رضوی و 

پیگیری هایی که صورت خواهد گرفت این اعتبار تأمین شود. 

 ساخت بزرگ ترین تونل شرق کشور 
در دل کوه های اهلل اکبر

 کاهش 70 درصدی زمان سفر •
در محور دوغایی- درگز

هــادی زهرایی: یکی از 
مهم ترین پروژه های وزارت 
راه و شهرسازی در خراسان 
رضوی محــور دوغایی به 
درگز اســت که چند سال 
این  اجرایی  است عملیات 

پروژه آغاز شده است. 
مهم ترین ویژگی این پروژه ساخت بزرگ ترین تونل شرق کشور در 

ارتفاعات اهلل اکبر شهرستان درگز است. 
برای پیگیری این پروژه خبرنگار ما به همراه مدیرکل راه و شهرسازی 
خراسان رضوی برای بررسی آخرین وضعیت این پروژه به شهرستان 

درگز سفر یکروزه ای داشت. 
قدرت اهلل ابک، مدیر کل راه و شهرســازی خراسان رضوی در این 
بازدیــد گفت: یکی از مهم ترین پروژه ها در حوزه راه در خراســان 
رضوی پروژه محور دوغایی- درگز است که هدف از اجرای این پروژه 
اتصال شهرستان درگز به جاده آسیایی مشهد، شمال و غرب کشور 
با جاده ای به طول 150 کیلومتر با گردنه های بسیار خطرناک است 
و قرار است محور دوغایی- درگز به طول 85 کیلومتر با مشخصات 

آزادراهی ساخته شود.
ابک افزود: این محور در قالب چهار قطعه اجرایی خواهد شــد که 
طی چند ســال اخیر قطعه اول به طول 11.5 کیلومتر ساخته و 
تکمیل شــده و قطعه دوم نیز به طــول 19 کیلومتر که در قطعه 
دوم تونلــی به طول ۳هزار و 800 متر دیده شــده که بزرگ ترین 
تونل در شــرق کشور اســت و در دو جبهه پیمانکار مشغول حفر 
تونل است. در جبهه جنوبی آن 885 متر تونل و در جبهه شمالی 
نیز 1۳0 متر تونل ساخته شده است که پیشرفت فیزیکی تونل ها 
تاکنون 16درصد بوده است. وی گفت: هدف این پروژه اتصال کشور 
همسایه ترکمنســتان از طریق مرز لطف آباد با یک جاده مناسب 
به محور مشــهد- شمال- غرب کشــور و مشهد-چابهار- مشهد 
بندرعباس که کارکرد این محور در حال احداث، منطقه ای نبوده 
بلکه کارکرد بین المللی دارد. وی تصریح کرد: محور جدید درگز- 
خادمانلو- تبارک- دوغایی به طول 85 کیلومتر زمان سفر را از ۲/5 
تا ۳ ساعت به 60 تا 75 دقیقه می رساند که 70 درصد زمان سفر را 
کاهش می دهد و حداکثر سرعت در محور کنونی 50 تا 60 کیلومتر 
بر ساعت است که با ساخت این محور سرعت به 75 تا 95 کیلومتر 

بر ساعت افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش ترانزیت کاال از گمرک لطف آبادس
ناظر گمرکات خراسان رضوی هم گفت: گمرک لطف آباد یکی از 
مناسب ترین گمرکات ترانزیتی کشور به خصوص در رویه کارانه تیر 
است و دروازه ورود کاال به کشورهای CIS بوده که با شهر آرتیق از 
توابع کشور ترکمنستان هم مرز و با شهر عشق  آباد، پایتخت کشور 

ترکمنستان 90 کیلومتر فاصله دارد.
امید جهان خواه افزود: اهمیت گمرک لطف آباد در بخش ترانزیت در 
سال های اخیر با ایجاد زیرساخت های الزم از جمله سامانه یکپارچه 
امور گمرکی، استقرار ایستگاه های کنترلی مانند ایکس ری کامیونی 
و ارتباط ریلی با کشــور مقابل دوچندان شده است به خصوص از 
زمانی که نقل و انتقــال کاالی ترانزیت از دو گمرک دیگر هم مرز 
با  ترکمنســتان در استان خراسان )سرخس و باجگیران( از طرف 
ترکمنستان با محدودیت مواجه شده و این موضوع سبب افزایش 
ترانزیت کاال از طریق گمرک لطف آباد شده است و در صورتی که 
گمرک کشور مقابل همکاری و تعامل بیشتری داشته باشد، گمرک 

لطف آباد این ویژگی را دارد که حجم فعالیت هایش افزایش یابد.
وی در خصــوص وضعیت ترانزیت کاال از این مرز طی ســال 98 
گفت: ترانزیت خارجی مبدأ گمرک لطف آباد ۳۳8هزار و 156 تن و 
ترانزیت خارجی مقصد ۳59هزار و 144 تن بوده و کارانه تیر مبدأ 
گمرک لطف آباد 459هزار و 156 تن  و کارانه تیر مقصد 4۲6هزار 

و 786 تن بوده است.

امام جمعه مشهد:
 نهادها و جامعه باید طعم شیرین •

امر به معروف را احساس کنند
امام جمعه مشهد  قدس: 
مقــدس گفت: بــا لطف 
خدای متعال و الگو گرفتن 
از اهــل بیــت)ع( بتوانیم 
طوری برخــورد کنیم که 
شیرینی عمل به معروف در 
بطن هر ارگان و جامعه ای 

احساس شود. 
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در دیدار مدیرکل ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( اظهار کرد: ســتاد امــر به معروف و نهی از منکر، 
بخشــی ضروری برای همه ارگان ها بود، زیرا این ستاد می تواند با 
برخورد صحیح، جلو خیلی از منکرات را در دستگاه ها و جامعه بگیرد. 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: آقای ارجاعی در شرایط 
سختی این ستاد را در استان راه اندازی کرد و با تمام سخت کوشی 
 خویش برنامه هایی را ارائه داد و به واســطه ایشــان بود که ستاد 

امر به معروف و نهی از منکر هم ارتقا پیدا کرد. 
علم الهدی بیان کرد: یکی از مهم ترین عواملی که ســبب موفقیت 
ســتاد اجرایی فرامین امام می شود این است که نوع برخورد خود 
را با مالک های دینی بســنجند البته باید سیســتم برنامه ریزی و 
فرهنگ اجرا کردن این برنامه ها را نیز مدنظر داشت.  وی عنوان کرد: 
ان شاءاهلل با لطف خدای متعال و الگو گرفتن از اهل بیت)ع( بتوانیم 
طوری برخورد کنیم که شیرینی عمل به معروف در بطن هر ارگان 

و جامعه ای احساس شود.

زیارت وداع شهید جواد اهلل کرمی در حرم رضوی
از شام بال شهید آوردند •

قــدس: مراســم وداع با 
فرمانده شهید مدافع حرم؛ 
»جواد اهلل کرمی« شــامگاه 
یکشنبه گذشــته با حضور 
این شهید واالمقام  خانواده 
و جمعــی از خادمان بارگاه 
منور رضوی در رواق بزرگ 
امام خمینــی)ره( این بارگاه مطهر برگزار و بــه صورت تصویری از 
فضای مجازی پخش شــد. در این مراســم که معطر به عطر و بوی 
شــهدا بود، ذاکران و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت)ع(؛ محمد 
صالحی پور و امیر عارف به مرثیه سرایی و ذکر مصیبت اهل بیت)ع( 
و سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل  الحسین)ع( پرداختند. ایراد 
ســخنرانی با موضوع جایگاه و مقام شهدا از منظر قرآن کریم توسط 
المســلمین دهشــت از دیگر برنامه های این مراسم  و حجت االسالم 
معنوی بود. شهید مدافع حرم »جواد اهلل کرمی« متولد دوم تیر سال 
1۳60 و اهل محله مهرآباد تهران بود. وی از مستشاران زبده نظامی 
و فرماندهان جبهه مقاومت بود که برای دفاع از حرم عمه ســادات 
داوطلبانه به سوریه اعزام شد. این شهید واالمقام سه  بار در سال های 
9۳ و 94 در جریان جنگ سوریه مجروح شد و سرانجام در جریان 
حمله نیروهای تکفیری به خان طومان در جنوب غرب حلب در زمان 

آتش بس در 19 اردیبهشت سال 95 به فیض شهادت نائل شد. 
پیکر شــهید اهلل کرمی در همــان منطقه ماند و در زمره شــهیدان 
جاویداالثر قرار گرفت. پیکر مطهر این شــهید سرافراز پس از گذشت 
چهار ســال طی عملیــات تفحص در منطقه خان طومان کشــف و 
هویتش شناسایی شــد. گفتنی است، مراســم تشییع پیکر مطهر 
 فرمانده شــهید، جواد اهلل کرمی فردا و همزمان با روز شــهادت امام 
جعفر صادق)ع( در تهران برگزار و سپس این پیکر پاک برای خاکسپاری 

به قطعه 50 گلزار شهدای بهشت زهرا)س( منتقل خواهد شد.

 تجلیل از معلم خیر منطقه رضویه •
و دانش آموز هنرمند تربت جامی

حسین پورحســین: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
از لعیا بهشتی؛ معلم خیر آموزش و پرورش منطقه رضویه و مبین 

درپور؛ دانش آموز هنرمند تربت جامی تجلیل به عمل آورد.
قاسمعلی خدابنده در این جلســه ضمن قدردانی از زحمات تمام 
فرهنگیان استان گفت: در سطح استان معلمان سخت کوش و مدیران 
پرتالشی داریم که عالوه بر اینکه به امر آموزش می پردازند جنبه های 
دیگری از انسانیت و اعمال خداپسندانه در وجود این عزیزان متبلور 
اســت و ما وظیفه داریم از هــر فرصتی برای معرفی این عزیزان به 
جامعه اســتفاده کنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: 
خراسان مهد فرهنگ، هنر و ادبیات است و موسیقی مقامی و محلی 
تربت جام به ارتقای جایگاه فرهنگ و ادب این استان کمک شایانی 
کرده است. این دانش آموز هنرمند اهل شهرستان تربت جام هنر و 
موسیقی اصیل خراسانی را به کشور معرفی کرد که این موضوع جای 
افتخار است، از سوی دیگر ما در آموزش و پرورش نیز وظیفه داریم با 
تأکید بر تعلیم و تربیت تمام ساحتی در راستای اجرایی شدن اهداف 

متعالی سند تحول بنیادین گام برداریم. 
شایان ذکر اســت، پیش از این لعیا بهشتی در برنامه »مثل ماه« و 
مبین درپور در برنامه »عصر جدید« شــبکه سه سیمای جمهوری 

اسالمی ایران حضور یافته بودند.
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900 گرمی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن نباتی جامد)مصوب(

روغن مایع آفتابگردان)مصوب(

 شکر)قیمت مصوب( 

برنج پاکستانی باسماتی)مصوب(

 برنج هندی1121)مصوب(

احمد فیاض: تعطیلی صرفاً یک هفتــه ای امتحانات واحدهای 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی و تأکید بر برگزاری امتحانات 
به صورت حضوری پس از ۳0 خرداد، موجب نارضایتی و نگرانی 

دانشجویان و اولیای آنان در خراسان رضوی شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ شــماری از دانشجویان واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی خراسان رضوی و اولیای آنان با ابراز نگرانی از برگزاری 
امتحانات این دانشــگاه به صورت حضوری، خواســتار مجازی و 
غیرحضوری شــدن امتحانات مانند برخی از استان های کشور با 

توجه به شرایط کرونایی استان شدند.
یک دانشجوی شیمی دارویی دانشگاه آزاد مشهد در همین باره 
به خبرنگار ما گفت: در اطالعیه رســمی دانشــگاه آزاد اسالمی 
خراســان رضوی که در سایت دانشگاه در ۲1 خرداد ماه منتشر 
و در دســترس اســت؛ آمده که در اجراي بند 7 دســتورالعمل 
شــماره 15۲/77/ص/99 مورخ 99/0۳/15 ســازمان مرکزي و 
 مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد و دستور 
نایب رئیس ســتاد آموزش مجازي در خصــوص نحوه برگزاري 
امتحانات پایان ترم واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان خراسان 
رضوي که شهرهاي آن بر اساس اعالم ستاد پیشگیري از ویروس 
کرونا داراي وضعیت قرمز است امتحانات حضوري مقاطع کارداني، 
کارشناســي از تاریخ 99/0۳/۲4 تــا 99/0۳/۳0 برگزار نخواهد 
شــد و براي امتحانات حضوري پس از تاریخ 99/0۳/۳0 متعاقباً 

اطالع رساني خواهد شد.
مجتبی.ر خاطرنشان کرد: این در حالی است که امتحانات حضوری 
در برخی از اســتان هایی که به لحاظ ضریب نفوذ ویروس کرونا 
مشابه خراسان رضوی هستند لغو شده و به صورت مجازی برگزار 

می شود.
یکی از شــهروندان گنابادی و از اولیای دانشــجویان که نگران 
وضعیت سالمتی فرزند دانشــجویش است؛ به خبر منتشره در 
خبرگزاری ها اشاره کرد و با انتقاد از این تصمیم مسئوالن دانشگاه 
آزاد اسالمی خراسان رضوی و اهمال مسئوالن ستاد مقابله با کرونا 
خراســان رضوی تصریح کرد: رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
تهران می گوید بنا به تأکیدات رئیس ستاد مقابله با کرونا استان 
تهران، استاندار تهران و همچنین درخواست والدین و دانشجویان 
نحــوه برگزاری امتحانات در واحدهای اســتان تهران در تمامی 
مقاطع از حضوری به غیرحضوری تغییر کرده اســت. پرســش 
اینجاست که استاندار خراسان رضوی و مسئوالن ستاد مقابله با 
کرونا اســتان کجای این ماجرا هستند؟ آیا درخواست والدین و 
دانشجویان صرفاً برای پایتخت نشینان مورد توجه قرار می گیرد و 
سایر والدین و دانشجویان اقصی نقاط کشور؛ درخواست، مطالبه، 

دغدغه و نگرانی و... ندارند؟
مســئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اســالمی خراسان رضوی 
در خصــوص چرایی تأکید بر امتحانات این دانشــگاه به صورت 
حضوری به خبرنگار قدس گفت: این دانشگاه تابع بخشنامه ها و 

دستورالعمل های سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي است.
امیر خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئوالن ارشد استان 
خراسان رضوی، ستاد مقابله با کرونا استان و مسئوالن دانشگاه آزاد 
اسالمی استان در این حوزه تصمیم گیرنده نیستند؛ و چرا استان 
تهران توانسته است تصمیم گیری کند؛ اظهار کرد: البته این گونه 
نیست و در همین رابطه رایزنی ها و جلساتی در حال برگزاری است 
و به زودی خبرهای خوشی درباره امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اعالم می شود و در آن نگرانی ها و مطالبات اولیا و 

دانشجویان در حد امکان لحاظ شده است.
گفتنی است، در لحظه تنظیم این گزارش )روز گذشته( خبری 
در خبرگزاری ها مبنی بر واگذاری نحوه برگزاری امتحانات مجازی 
به اســتان ها به نقل از معاون دانشگاه آزاد اسالمی منتشر شد. بر 
پایه این خبر جواد علمایی، معاون دانشگاه آزاد از واگذاری نحوه 
برگزاری امتحانات مجازی به استان ها خبر داد و گفت: تا این لحظه 
تأکیدی بر شــفاهی، تستی و یا تشریحی برگزار شدن امتحانات 

نداریم.
وی افزود: با توجه به ریســک باالی برگزاری حضوری امتحان ها، 
به استان های قرمز تأکید کردیم امتحانات را مجازی برگزار کنند 
و همچنین به استان های در وضعیت هشدار نیز اعالم شد که با 
تصمیم اســتاندار هماهنگی های الزم در خصوص »حضوری« یا 

»مجازی« برگزار شدن امتحان صورت گیرد.

گالیه مندی و اعتراض دانشجویان خراسان رضوی همچنان ادامه دارد

امتحاناتپایانترمدانشگاهآزاداسالمیغیرحضوریمیشود؟

گزارشگزارش

سرور  هادیان: اینجا یک کارگاه کوچک آبنبات سازی است. جایی 
که سال ها برای ســاختنش همت مردانه به خرج داده اند. »زیبا 
رضایی« متولد 1۳49 در مشهد به همراه پسرانش امروز این کارگاه 

تولیدی را می گردانند.

مسئولیت مادرانه س
او می گوید: 1۲ ســال پیش همسرم به 
دلیل سرطان کبد درگذشت. او کشاورز 
بود و همه سال های طول درمان، زمین 
و خانه را برای مداوای او هزینه کردیم. 
پس از فوت همســرم با پنــج فرزندم 
سمانه، امیر، احمد، محمدرضا و امیرحسین برای همیشه تنها 
شدیم. به خودم که آمدم دیدم مسئولیت زندگی با من است. 

مستأجر بودم و می دانستم نمی توان نشست و منتظر ماند.

یک تجربه، کارگاه کوچک س
او خاطرنشان می سازد: پسر بزرگم تازه از خدمت سربازی آمده 
بود و در یک کارگاه آبنبات ســازی مشغول به کار شد تا کمک 
خرجمان باشد. پدرم یک زمین کوچک به من داد که با مراجعه 
به کمیته امداد توانستم وام 15 میلیون تومانی برای اشتغال زایی 
دریافــت کنــم و همین موضوع انگیزه ای شــد کــه در زمین 
100متری که پدرم به من داده بود، کارگاه آبنبات پزی دایر کنم.

وی می افزاید: وسایل و چند دستگاه برای شروع کار ضروری بود، 
آن ها را به سختی خریداری کردیم. کم کم در کنار کارگاه، خانه 

کوچک 75 متری خریدم و دوبــاره یک وام 15 میلیونی واحد 
خوداشتغالی به من داده شد.

ایــن مادر پرتالش با اشــاره به این نکته که بــا گرفتن این وام 
دستگاه های بیشتری را توانسته است به کارگاه اضافه کند، توضیح 
می دهد: کم کم بچه ها بزرگ شــدند و همه با هم در کارگاه کار 
می کردیم. یک مغازه کوچک هم ســر کارگاه دایر کردیم و اسم 

برندمان را فامیل همسرم، نوروزپور گذاشتیم.

مراحل آبنبات پزی س
از او درباره انواع تولیداتش سؤال می کنم که می گوید: سفارش های 
مختلفی داریم که شامل آبنبات هایی با طعم های مختلفی چون 
نارگیل، هل، گل محمدی، دارچین، کاکائو، پسته، کنجد، زرشک، 
زعفران و... اســت. از او درباره میزان تولید روزانه شان می پرسم، 
توضیح می دهد: روزانه بین 600 الی 700 کیلوگرم شــکر برای 
کارمان اســتفاده می شــود که دارای جوازهای الزم برای کسب 

هستیم و شکر را از اتحادیه تهیه و خریداری می کنیم.
این بانوی کارآفرین درباره درآمد و گردش مالی کارگاه می گوید: 
گردش مالی ماهانه حدود ۳0 الی 40 میلیون تومان است و درآمد 
خالص ماهانه ما به گونه ای اســت که همه بچه ها و من از همین 
کارگاه اموراتمان می گذرد. خوشبختانه کارمان شناخته شده است 

و سفارش داریم.

کارگاه خانوادگی س
این بانوی کارآفرین خاطرنشــان می سازد: ســال ها می گذرد و 

خوشحالم که فرزندانم کنارم هستند و همه با هم در یک کارگاه 
خانوادگی کار می کنیم البته حاال بچه ها بزرگ شــده اند و اجازه 

نمی دهند که من کار کنم.
زیبا رضایی می گوید: کارگاهمان کوچک اســت و امکان اضافه 
کردن دیگ و دستگاه نداریم، کمیته امداد وعده وام 50 میلیون 
تومانی را داده است ولی بحث ضامن هنوز مطرح است. در صورتی 
که بتوانیــم کارگاه بزرگ تری را دایر کنیم امکان گرفتن نیروی 
بیشــتر وجود دارد و از خدا همیشه خواســته ام شرایط کارگاه 
طوری پیش برود که بتوانم بچه های بی سرپرســت یا پسرهایی 
که سرپرســت خانواده هســتند را برای کار دعوت کنم. اگر هر 
سرپرســت خانواری بخواهد این کار را یاد بگیرد و برای خودش 

کارگاهی دایر کند، حاضرم تجربیاتم را در اختیارشان قرار دهم.

آرزوهای مادرانهس
از آرزوهایش که می پرسم، مانند همه مادرها می گوید: اولویت همه 
خواسته هایم سالمتی و خوشبختی فرزندانم است و خوشحالم سه 
تــا از فرزندانم ازدواج کرده اند و نوه دارم و عاقبت به خیری آن ها 

برایم کافی است.

گفت وگوی قدس با بانوی کارآفرینی که همتی مردانه دارد

کامشیرینخانوادهآبنباتپز

کار آفرینیکار آفرینی

طی امضای طوماری صورت گرفت
بیعت مددجویان مؤسسه خیریه •

انصارالهادیj مشهد با رئیس قوه قضائیه
از  جمعــی  قــدس: 
مددجویان مؤسسه خیریه 
انصارالهادی)ع( مشــهد با 
قدردانی از اقدام های رئیس 
با  قوه قضائیه در مبــارزه 
فساد طی امضای طوماری 
با آیت اهلل رئیسی در دفاع از 

حقوق مستضعفان و محرومان بیعت کردند. 
در بخشــی از این طومار آمده اســت: ما خادمان مؤسسه خیریه 
انصارالهادی)ع( مشهد همراه مددجویان و محرومان زیر پوشش این 
مؤسسه نیکوکاری خداوند را شاکریم که پرچم مقدس عدالت خواهی 
و دفاع از حقوق مستضعفان و محرومان به دست پرتوان شما سپرده 
شــده است بنابراین با امضای این طومار ضمن قدردانی و حمایت 
از اقدام ها و تحوالت اخیر قوه قضائیه با فســاد به صورت نمادین با 
حضرت عالی به عنوان پرچمدار عدالت گســتری بیعت می کنیم و 

دعای خیرمان بدرقه راهتان باد.

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
نماینده مردم بجنورد خطاب به وزارت خارجه:

 چرا خراسان شمالی •
گذرگاه گمرکی و ترانزیتی ندارد؟

بجنورد- خبرنگارقدس: 
 نماینده مــردم بجنورد،

سملـــقان،  و  مانـــه 
و گرمــه  رازوجــرگالن 
و جاجــرم، خطــاب به 
گفــت:  وزیرخارجــه 
با  خراسان شمالی  استان 

مرزی آرام و ایمن به طول تقریبی 300 کیلومتر با کشــور 
ترکمنســتان، هیچ گذرگاه گمرکی و ترانزیتی ندارد و سهم 
مرزنشــینان فقط به حفاظت از مرز خالصه  شــده اســت.

محمد وحیدی در نشست علنی در نطق میان دستور اظهار 
کرد:خراسان شــمالی با دارا بودن اســتعدادها و ظرفیت باال 
می تواند با برنامه ریزی درست جزو ۱0 استان برتر کشور در 
حوزه های مختلف قرار گیرد و این حرکت در توجه به ســه 
حوزه مهم کشاورزی شامل زراعت، دامداری، باغبانی؛ توجه به 
صنایع پایین دست و همچنین صنایع وابسته گردشگری است.

 ۶۰هزار تماس مزاحمی•
 با آتش نشانی مشهد در دو ماه!

مدیرعامــل  قــدس: 
و  آتش نشانی  ســازمان 
خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد گفت: در فروردین 
و اردیبهشــت امسال در 
مجموع ۱۱۴هزار و ۸۷۵ 
تماس با مرکز فرماندهی 

آتش نشانی برقرار شــده که از این میزان تنها 3هزار و ۴0۲ 
تماس منجر به عملیات شــده است. امیر عزیزی اظهار کرد: 
از این تعداد تماس برقرار شده با مرکز فرماندهی آتش نشانی، 
حــدود ۶0هزار و ۷۴۸ تماس مزاحمی، 3هزار و ۴0۲ تماس 

منجر به عملیات و مابقی تماس ها اشتباه و غیره بوده اند.

 خسارت 8هزار میلیاردی سرما •
به کشاورزان خراسان شمالی 

بجنورد- خبرنگارقدس: 
باغبانــی  امــور  مدیــر 
کشاورزی  جهاد  سازمان 
گفت:  خراسان شــمالی 
بــارش برف در بیســتم 
فروردین امسال و متعاقب 
آن کاهش شدید دما در 

۲۱ فروردین  ماه، افزون بر ۸هزار میلیارد ریال به کشــاورزان 
این اســتان در بخش باغی و زراعی خسارت زد که بیش از 
۵هزار میلیارد ریال آن مربوط بــه ۲3هزار و ۱۷۶ هکتار از 
باغ های این اســتان بود.محمدعلی شریکیان اظهار کرد: در 
ســال جاری سطح باغ های زردآلوی اســتان یک هزار و 9۷ 
هکتار است که از این ســطح 9۶۷هکتار به باروری رسیده 
و میزان برداشــت این محصول به علت سرمای غیرمنتظره 
بهاره ۸0 درصد در مقایســه با سال گذشته کاهش خواهد 
داشت.وی افزود: هر ساله از این سطح افزون بر ۴هزار تن انواع 
زردآلو تولید می شــود که امسال به علت سرمای دیرهنگام 

بهاره بیشتر باغ های زردآلو این استان خسارت دید.

نقش کرونا بر بازار کفش مشهد•
تکتم  آنالین-  قدس 
رئیس  بهاردوســت: 
اتحادیه کفاشــان مشهد 
گفــت: بی رونقــی بازار 
کفش و نداشتن مشتری 
و متقاضــی کافــی ربط 
چندانی به وضعیت شیوع 

بیمــاری کرونا ندارد. به طور کل این روزها کســی میلی به 
خرید کفش ندارد، مگر انگشت شماری از مردم که به ضرورت 
به بازار مراجعه می کنند.اسماعیل پورمالئکه افزود: فقط این 
روزها کرونا کمی به وضعیت بد بازار دامن زده اســت و این 
قضیه هم تنها به بازار کفش و مشهد خالصه نمی شود. باید 
بنشــینیم و ببینیم دولت می خواهد برای این مشــکل چه 
راه حلی ارائه دهد و در حال حاضر چاره ای جز صبوری وجود 
ندارد. وی افزود: همه این عوامل موجب شده که هم در بخش 
تولید و هم در بخش فروش با ریزش زیاد مشتری و متقاضی 
مواجه شویم که متأسفانه اگر وضع به همین منوال پیش رود، 

وضعیت از اینکه هست هم بدتر خواهد شد. 
وی ادامه داد: منهای مشکل عرضه و تقاضا بحث دیگری که 
در این میان مطرح است و به نظرم باید هر چه زودتر دولت 
برای حل آن وارد عمل شــود، افزایش  اجاره بهای سنگین 
مغازه هایی است که یکی پس از دیگری در حال بسته شدن 
هستند. ملکی که ســال گذشته 3میلیون تومان اجاره داده 
می شده، امسال دو برابر شده است. این در حالی است که آیا 

یک فروشنده کفش در ماه این مقدار فروش دارد؟ 
رئیس اتحادیه کفاشان در خصوص وجود کفش های چینی 
در بازار گفت: کفش های چینی که فعالً در بازار وجود دارند، 
عموماً اســتفاده طبی یا ورزشی دارند و خوشبختانه پس از 
گرانی ارز حضور این نوع کفش ها برای استفاده عموم تقریباً 

کمرنگ شده است.

دادستانی مشهد تأیید کرد
 آغاز مدت محکومیت •

عضو شورای شهر در زندان
رحمانــی:  عقیــل 
قطعی  رأی  براســاس 
شــعبه ۱9 دیوان عالی 
کشــور کــه رأی بــه 
عضو  زندان  محکومیت 
شورای شهر مشهد داد، 
او سرانجام دو روز پیش 

برای طی کردن دوران محکومیتش راهی زندان مشهد شد.
براســاس این گزارش طبق اعالم رأی قطعی شعبه ۱9 دیوان 
عالی کشور»امیرشهال« عضو شــورای شهر مشهد بابت اتهام 
شــروع به ارتشاء به دو ســال حبس تعزیری و بابت ترتیب اثر 
دادن به اعمال نفوذ برخالف حق به یک ســال حبس محکوم 
شده است که طبق قانون اشد مجازات یعنی دو سال حبس در 
مورد متهم اجرا خواهد شد.از سوی دیگر در این رأی آمده است، 
این عضو شورای شهر مشهد بابت ارسال تصاویر مستهجن هم به 
پرداخت جریمه ۵میلیون ریالی محکوم شده است. در این رابطه 
دادستانی مشهد ضمن تأیید ماجرا اعالم کرد:  فرد محکوم 
برای اجرای عدالت روز یکشنبه راهی زندان مشهد و دوران 

محکومیتش آغاز شد.

در حوالی تربت جام و حین انجام وظیفه 
 افراد مهاجم تکنسین  اورژانس•

 را کتک زدند!
ابوالحســن صاحبی: 
فرمانده انتظامی تربت جام 
در حالی از واژگونی یک 
دستگاه موتورسیکلت با 
یک کشته و یک مصدوم 
این شهرستان خبر  در 
داد که سرپرســت اداره 
اورژانس پیش بیمارســتانی تربت جام در ادامه این خبر اعالم 
کرد: یکی از تکنسین های اورژانس همزمان با حضور در محل 

مورد ضرب و شتم افراد ناشناس قرار گرفت.
سرهنگ غالم  محمدقهســتانی، فرمانده انتظامی تربت جام 
گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱0 مبنی بر 
یک مورد واژگونی موتورسیکلت در محور فرعی نصرآباد به 
روســتای جعفرآباد تربت جام، بالفاصله گشت تصادفات با 

نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررســی های اولیه 
مشخص شــد این موتورســیکلت با دو سرنشین به علت 
نامعلومی واژگون شده که متأسفانه ترک نشین به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت و راکب موتورســیکلت به شدت 
مصدوم و توســط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل 
شده است. وی تصریح کرد: علت وقوع این حادثه تأسفبار از 

سوی کارشناسان تصادفات در دست بررسی است.
در ادامه سرپرست اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده 
علوم پزشکی تربت جام در تشریح حاشیه های این ماجرا عنوان 
کرد: طی تماس با مرکز پیام مبنی بر تصادف موتورسیکلت 
در جاده جعفرآباد، پرسنل اورژانس پایگاه نصرآباد بالفاصله 
در محل آماده خدمات رسانی شدند.علی لطفی افزود: پس از 
رسیدن آمبوالنس به محل حادثه، افرادی با حالت تهاجمی 
و در حالی که فحاشــی می کردند بــه آمبوالنس اورژانس 
حملــه ور و همچنان که تالش می کردند پرســنل اورژانس 
عقب نشینی  کنند شیشه جلو آمبوالنس را شکستند.وی با 
ابزار تأسف از این حادثه افزود: متأسفانه در این حادثه ضمن 
خسارت به آمبوالنس، به تکنسین اورژانس صدمه وارد شد 
و در حال حاضر او  در بیمارســتان سجادیه بستری و تحت 
درمان قرار دارد. وی ضمن درخواســت از فرماندار، دادستان 
و فرمانده انتظامی شهرســتان مبنی بــر پیگیری موضوع و 
جلوگیری از چنین حوادثی تصریــح کرد:با توجه به اینکه 
حادثه ضرب و شــتم تکنسین اورژانس و آسیب رساندن به 
آمبوالنس برای دومین بار رخ داده است، از مسئوالن مربوط 
در خواست می کنیم ضمن پیگیری و رسیدگی به موضوع، 
حمایت از حافظان سالمت را در اولویت کار خود قرار دهند.

همه چیز زیر سر دو برادر بود
دستگیری مأموران قالبی در بجنورد•

بجنورد- خبرنگارقدس: 
می  نتظا ه ا ند مـــا فر
خـــراسان شمالی  از 
دستگیری دو برادر که 
عنــوان، خود  با جعل 
را مأمــور پلیــس فتا 
و بازپــرس دادســرای 
عمومی و انقالب معرفی و از شــهروندان کالهبرداري کرده 
بودند، خبر داد.ســردار علیرضا مظاهری در تشریح این خبر 
گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر 
اینکه افرادی با جعل عنوان مأمور پلیس فتا و بازپرس دادسرا، 
به بهانه انجام کار از آنان کالهبرداری و اخاذی کرده اند، موضوع 

در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.
وی بــا اشــاره به اینکه پــس از بررســی های همه جانبه و 
هماهنگی هــای الزم قضایی در یک عملیــات غافلگیرانه، 
متهمان در مخفیگاه خود در شهرســتان بجنورد دستگیر 
شــدند، افزود: در بازرسی از منزل متهمان تعدادي اسناد و 
مدارک از قبیل رسید و مهرهای جعلی شرکت های مختلف 
و همچنین فیلم ها، تصاویر و پیامک هاي مشــابه با موضوع 
پرونده کشف شد.این مقام ارشد انتظامی در استان با اشاره 
به اینکه تالش پلیس برای شناســایی شکات پرونده ادامه 
دارد، تصریح کرد: خوشبختانه افزایش آگاهی مردم نسبت به 
حقوق شهروندی و شیوه های جدید کالهبرداران موجب شده 
که دســت مجرمان و کالهبرداران در کمترین زمان ممکن 

برای پلیس رو شود.
سردار مظاهری با تأکید بر اینکه با کسانی که با غصب عنوان 
پلیس قصد اخاذی از مردم را داشته باشند، به شدت برخورد 
خواهیم کرد، افزود: این افراد ســودجو عالوه بر اجرای نیات 
شوم خود، بی اعتمادی را در بین شهروندان به وجود می آورند.

این مقام ارشــد انتظامی در اســتان در پایان از شهروندان 
خواســت در مواجهه با مأموران و افــرادی که خود را مأمور 
اداره ها و ســازمان های دولتی معرفی می کنند حتماً کارت 
شناســایی آنان را رؤیت کرده و در صورت مشاهده هر گونه 
مورد مشکوک، بالفاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱0 

به پلیس اطالع دهند.

عقیــل رحمانی: صبح روز گذشــته ادوات 
مکانیکی اجــرای قانون و نجــات زمین های 
کشــاورزی از تبدیل شــدن به باغ ویالهای 
الکچری به کار افتاد و پیش از ســر به فلک 
کشیده شدن باستی هیلز۲  در حوالی مشهد، 

آن را با خاک یکسان کرد.

زمین های روی هوا 300میلیون تومان!س
تیم های جهاد کشاورزی مشهد، کمیته صیانت 
از حریم کالنشــهر مشهد و دیگر متولیان امر 
مدتی است شب و روز برای مبارزه و جلوگیری 
از تغییــر کاربری های غیرقانونــی در اطراف 
شــهر، تمامی مناطق را تحت کنترل و رصد 
قــرار داده اند. در این میان باز هم اطالعاتی به 
تیم های عمل کننده واصل شد که از تحرکات 
مشکوک برخی ســودجویان در حوالی جاده 

مشهد به قوچان حکایت داشت.
بررســی های میدانی و دقیق تــر گویای این 
واقعیت تلخ بود که آن قــدر حجم اقدام های 
غیرقانونــی در محل رو به افزایش اســت که 
اگر دســتگاه های متولی دیر اقــدام قانونی را 
کلیــد بزنند کار بیخ پیــدا می کند و نه تنها 
افراد بی اطالع زیادی سرکیسه می شوند و هر 
کدام برای قطعات کشاورزی بین ۲۵0 تا 300 
میلیون تومان دودستی به افراد سودجو پول 
پرداخت می کنند بلکه در آینده در محل باغ 

ویالهای الکچری دیگری قد علم می کنند.

مدیر جهاد کشاورزی س
مشهد:باستی هیلز2 در نطفه خفه شد

امید طهماســبی زاده، مدیر جهاد کشاورزی 
مشــهد در تشــریح این اقدام به قدس گفت: 
پس از اعالم گزارش تیم های عملیاتی کمیته 
صیانــت از حریم کالنشــهر مشــهد و دیگر 
مسئوالن متولی به جهاد کشاورزی مشهد که 

از اقدام هــای صورت گرفته 
در محل بــه صورت میدانی 
تصویربــرداری کرده بودند ، 
بررسی ماجرا نشانگر آن بود 
که حجــم تخلف در منطقه 
بسیار باالست. پس از انجام 
جلســات کارشناســی این 
نتیجه حاصل شــد که اگر 
هرچه سریع تر در این زمینه 
اقدام قانونی برای جلوگیری 
از تغییر کاربری های صورت 
گرفته کــه در حوالی جاده 
بود،  شــده  واقع  شیرحصار 
صورت نگیــرد درآینده باید 
انتظار ســربه فلک کشیدن 

باستی هیلز۲ )اساطیر۲( در مشهد می بودیم.
 معــاون رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراســان رضوی ادامــه داد: از همین رو تمام 
هماهنگی هــای الزم برای قلــع و قمع بنا و 
اجــرای قانون حفظ کاربــري اراضي زراعي و 
باغ ها) مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، 
وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی 
و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط 
را در این زمینه اســتعالم می نمایند و مراجع 
اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره 

خواهند بود( در دستور کار قرار گرفت.

 نجات 70 هکتار زمین کشاورزیس
وی تصریح کرد: صبح روز گذشته ۲۶ خرداد 
ماه همراه با قاضی غالمی، نماینده دســتگاه 
قضایی و مأمــوران انتظامی در محل حاضر و 
محدوده ای افزون بر ۷0 هکتار را مورد اعمال 
قانون قرار دادیم.در این محل برخی ویالهای 
سر به فلک کشیده ای هم در حال تکمیل بود 
که آن ها هم با قاطعیت قلع و قمع و مکان های 

موصوف به حالت اول اعاده 
شد.طهماسبی زاده بیان کرد: 
به جز این موارد، حدود ۵0 
قطعه دیگــر هم که مالکان 
آن در محــل تغییر کاربری 
داده شده در حال دور دیوار 
کردن و پی کنی بودند، اعمال 
قانون و از ادامه روند مذکور 

جلوگیری شد.
طبــق بررســی های ما این 
ســودجویی زیر ســر چند 
مدیر بنــگاه امالک بود و در 
این زمینه در حال پیگیری 
هســتیم تا هر چــه زودتر 
اقدام های قضایی برای تحت 

تعقیب قرار گرفتن آن ها صورت بگیرد.
متأسفانه بازهم ســودجویان با وجود تمامی 
هشــدارها برای به یغما بردن مال مردم نقشه 
کشــیده بودند و در ازای فــروش غیرقانونی 
زمین های کشاورزی مورد اشاره، از هر نفر بین 
۲۵0 تــا 300 میلیون تومان پول می گرفتند. 
در ایــن میان چند ویــالی الکچری هم که 
قیمت های میلیاردی روی آن می گذاشتند هم 

تخریب شد.

 نماینده دادستانی:س
آمدن شبکه برق تأیید ماجرا نیست

در حاشیه این عملیات قاضی مهدی غالمی، 
نماینده دستگاه قضایی ناظر بر حسن اجرای 
ایــن عملیات، عنوان کرد: بارها تأکید شــده 
که شــهروندان عزیز پیش از خریدن باغ ویال 
حتماً از مراجع مربوط مانند جهاد کشاورزی 
اســتعالم های مــورد نیاز را اخــذ کنند و در 
صورت تأیید ماجرا، با خیال آســوده وجهی را 
به فروشنده پرداخت کنند، اما متأسفانه هنوز 

هســتند افرادی که گول برخی سودجویان را 
می خورند. 

این مقام قضایی تصریح کرد: متأسفانه در محل 
مشــاهده شــد یکی از دالیلی که متخلفان با 
چرب زبانی طعمه ها را گرفتار کرده اند، توســعه 
 شــبکه برق رســانی بود. وجود شــبکه برق و 
آب و... در ایــن گونه مناطــق دلیل بر تأیید 
همه چیز نیســت. در مقابل حتماً مســئوالن 
مربوط در شــرکت برق را مــورد تحقیق قرار 
خواهیــم داد که طبق چه مجــوزی اقدام به 

واگذاری انشعاب برق در این منطقه کرده اند.

 جهاد کشاورزی  تکلیفیس
 برای اخطار به متخلفان ندارد

قاضی غالمی گفت: از ســوی دیگر این نکته 
نبایــد فراموش شــود که جهاد کشــاورزی 
 طبق قانون تکلیفی بــرای ابالغ انجام مراحل 
قلــع و قمع تغییر کاربری را بــه افراد ندارد و 
اینکــه برخی بگویند به ما ابالغ نشــده، قابل 
پذیرش نیست. اما تا به امروز جهاد کشاورزی 
مشــهد در حد امکان پیش از اجرای قانون به 
افراد برای جمع آوری و تخریب ساخت و سازها 

اخطار داده است.
 بــه ایــن نکته هــم بایــد توجه شــود که 
ساخت و سازهای ایجاد شــده در زمین های 
تغییر کاربری داده شــده در هر مرحله ای که 
باشند، توسط جهاد کشاورزی مشهد تخریب 

و به حالت اول اعاده خواهند شد.

پیش از پا گرفتن و با اقدام به موقع دادستانی و جهاد کشاورزی مشهد

»باستی هیلز 2«  با خاک یکسان شد
 روز گذشته ادوات 

مکانیکی اجرای قانون 
و نجات زمین های 

کشاورزی از تبدیل شدن 
به باغ ویالهای الکچری 

به کار افتاد و پیش از 
سر به فلک کشیده شدن 
باستی هیلز2  در حوالی 

مشهد، آن را با خاک 
یکسان کرد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
دمای هوای خراسان رضوی کاهش می یابد•

قدس: میانگین دمای هوا در خراسان رضوی و مشهد از امروز 
رو به خنکی گذاشته و از گرمی هوا کاسته خواهد شد. 

بیشینه دمای هوای مشــهد به تدریج کاهش یافته و تا روز 
پنجشنبه هفته جاری به 3۴ درجه سلسیوس خواهد رسید.

تا پایان هفته جاری جوی نسبتاً پایدار در استان خراسان رضوی 
پیش بینی شده است و طی این مدت افزایش موقتی ابر و در 
برخی از مناطق استان خراسان رضوی افزایش سرعت وزش 

باد همراه با گرد و خاک رخ خواهد داد.
چناران با کمینه دمای هوای  ۱۵ درجه سلسیوس و سرخس با 
بیشینه دمای هوای ۴3 درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و 
گرم ترین شهرستان های خراسان رضوی در۲۴ ساعت گذشته 
بوده اند. بیشترین شدت وزش باد طی این مدت در شهرستان 
جغتای با سرعت ۶۱ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.
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چرا کسی به فکر مردم نیست؟
اکثــر نانوایی ها نان های بی کیفیت پخت می کنند که اگر از کرونا نَمیریم از ســرطان 
معده به خاطر این نان ها خواهیم مرد. هیچ کس هم نیست که نظارتی داشته باشد. از 
طرفی قیمت ها را هم هر چند وقت یک بار باال می برند. چرا کسی به فکر مردم نیست؟
یک شهروند  

از اتوبوسرانی خواهشمندم رسیدگی کند
 روز پنجشــنبه ۲۲ خرداد در برگشــت از بهشــت رضــا طبق معمول در ایســتگاه 
جالل آل احمد باید پیاده و با اتوبوس دیگری به خانه می آمدم، ولی متأسفانه راننده با 
عصبانیت در ایستگاه پارک ملت بنده را پیاده و هر چه گفتم فایده نداشت و می گفت 

آخر خط است. از اتوبوسرانی خواهشمندم رسیدگی کند.
۶۱۱8.…۹۰3  

چرا محدودیت ها را افزایش نمی دهند؟
اگر کرونا در خراسان رضوی و مشهد افزایش 
و این شهر در وضعیت قرمز قرار دارد، چرا 
محدودیت هــا را افزایش نمی دهند؟ همه 
آزادانه و بدون هیچ فاصله گذاری اجتماعی 

و حتی بدون ماسک رفت وآمد می کنند!
۹3۶....۹۱58  

به وضعیت زندان زنان وکیل آباد مشهد رسیدگی نمی شود؟س
چرا به وضعیت زندان زنان وکیل آباد مشــهد رسیدگی نمی شود؟ شلوغی و بیماری کرونا 
اینجا را داغان کرده، چند نفر باید بمیرند تا رسیدگی بشود؟حتماً باید فیلم و عکس هایش 
۹37...8۰7۹ پخش شود تا رسیدگی کنند. 

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خط قرمز: فرمـانـــده  انتظامي مشــهد از 
دستگیري متهم پرونده دستبردهاي سریالي 
به یک مغازه ســوپرمارکت خبــر داد که با 
حیلــه و ترفندي خاص دوربین هاي کنترلي 
مغازه هم او را نمي دیدند. مالک یک فروشگاه 
سوپرمارکت از چندي قبل متوجه سرقت هاي 
شبانه در زمان تعطیلي مغازه اش شد. او با دقت 
زیادی دوربین کنترلي محل کار خود را چک 
کرد، اما دوربین مداربسته مورد مشکوکي را 
ثبت نکرده بود.مالک فروشگاه فکر دیگري به 
ذهنش رسید و با همراهي دوستش، یک شب 
در مغازه مخفي شد. عقربه هاي ساعت ۴بامداد 
را نشــان مي دادند که سر و صدایي به گوش 
رسید. مالک ســوپرمارکت باورش نمي شد 
چه مي بیند. مردي میانسال از راه پشت بام و 
حفره اي که به عنوان هواکش وجود داشت، 
وارد مغازه شد. او سراغ دوربین رفت و دستگاه 
مداربسته را براي چند دقیقه از کار انداخت. 
مرد ۵0ساله مشغول سرقت بود که با مالک 

مغازه روبه رو شد و راه گریزي پیدا نکرد.

دستگیري متهم و مالخر اموال مسروقه س
فرمانده انتظامي مشــهد گفت: در پي تماس 
تلفنــي مالک ســوپرمارکت بــا فوریت هاي 

پلیسي ۱۱0 مبني بر حضور متهم به سرقت 
در مغــازه، بالفاصله مأمــوران کالنتري ۱۲ 
در محل موردنظر حاضر شــدند.  ســرهنگ 
عباس صارمي ساداتي افزود: مأموران تجسس 
کالنتري ۱۲ متهم پرونده را دستگیر کردند و 
این مرد ۵0ســاله که به موادمخدر نیز معتاد 
است، در تحقیقات اولیه پرونده، مالخر اموال 
مســروقه که مالک یک فروشــگاه بود را نیز 
معرفي کرد.وي خاطرنشــان کــرد: مأموران 
مالخر اموال مسروقه را نیز دستگیر و دو متهم 
پرونده به مراجع قضایي معرفي شدند.سرهنگ 

صارمي گفت: در بســیاري از مواقع شاهد آن 
هستیم که مالکان فروشگاه ها و مراکز مختلف 
به دکوراســیون و زیباســازي فضــاي کار و 
ویترین هــاي خود اهمیت مي دهند، اما نکته 
اساسي که توجه به ایمن بودن محل کار است، 
شاید از نظر دور بماند.وي استفاده از تجهیزات 
بازدارنده ســرقت ها و توجه به مسدودسازي 
روزنه هاي ورود ســارقان به ایــن محل ها را 
بسیار ضروري دانست و تأکید کرد: توجه به 
این توصیه هاي پلیسي مي تواند نقش مؤثري 
در پیشگیري از وقوع سرقت ها داشته باشد.این 

مقام انتظامي گفت: در مورد محل و نحوه نصب 
دوربین هاي مداربســته و تجهیزات بازدارنده 
سرقت ها نیز باید با حساسیت و هوشمندي 
اقدام شــود تا به راحتي فرصت سوءاستفاده 
براي از کار انداختن تجهیزات فراهم نشــود. 
سرهنگ صارمي تصریح کرد: نکته مهم دیگر 
اینکه خرید کاال و وســایل از افراد دوره گرد و 
ناشــناس مي تواند افراد را ناخواسته به اتهام 
مالخري اموال مســروقه درگیر یک پرونده و 
تحت تعقیب قــرار دهد که در این رابطه نیز 

هوشیاري و مراقبت هاي الزم ضروري است.

اعترافات متهم س
مرد ۵0ساله در تحقیقات اولیه پرونده گفت: از 
دو ماه قبل وقتي به سوپرمارکت مذکور مراجعه 
کردم، متوجه یک روزنه نفوذي کوچک شدم 
و نقشه ســرقت را طراحي کردم.متهم ادامه 
داد: من شــبانه از راه همان روزنه نفوذ وارد 
سوپرمارکت مي شــدم و ابتدا چند دقیقه اي 
دوربین مداربســته را قطع مي کردم و پس از 
سرقت و هنگام خروج از همان روزنه دوربین 
را وصل مي کردم و متواري مي شــدم.متهم 
که به موادمخدر اعتیــاد دارد، گفت: در این 
مدت چهار بار به سوپرمارکت دستبرد زده ام.

وقتی دوربین ها هم چیزی ذخیره نمی کرد

دستبردهاي سریالي شبح تاریکي 
حادهث روزحادهث روز



خبرخبر خبرخبر

 ۳هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل •
به چرخه تحصیل بازمی گردند

تهران: اســتاندار تهران 
گفت: ۳هــزار دانش آموز 
در  تحصیل  از  بازمانــده 
استان  شهرســتان های 
تهران شناســایی و مقرر 
شــد تا بــا بهره گیری از 
ظرفیت های موجود زمینه 

برگشت  آن ها به چرخه تحصیل فراهم شود.
انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: نهادهای حمایتی از جمله 
کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( و ســازمان بهزیســتی در 
راستای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین 

همراهی و مساعدت با آموزش و پرورش اعالم آمادگی کردند.

 برگزاری دادگاه ۱۰ زندانی بندرعباسی •
به صورت آنالین

مدیر زندان  بندرعباس: 
بندرعباس گفت: با توجه 
به شیوع گسترده ویروس 
کرونا و در راستای توسعه 
در  الکترونیک  خدمــات 
زندان ها، برای نخستین بار 
نشست دادگاه ۱۰ نفر از 

زندانیان به صورت آنالین و ویدئوکنفرانسی برگزار شد.
محمد فیروززاده اظهار کرد: روند غیرحضوری و آنالین رسیدگی به 
پرونده های قضایی مددجویان می تواند گام بلندی در امر پیشگیری 
از بیمــاری کرونا باشــد. وی افزایش ضریب امنیت، پایین آمدن 
هزینه های اعزام زندانیان به محاکم قضایی و کاهش چالش ها را 

از دیگر دستاوردهای مهم این سامانه برشمرد.

 به  کارگیری نیروهای بسیجی •
در نقاط بحرانی

لرستان: مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از انعقاد 
تفاهم نامه با ســپاه پاسداران در راســتای به کارگیری نیروهای 

بسیجی در ۸۴ ناحیه بحرانی جنگلی در سطح استان خبر داد.
شــیرزاد نجفی در جمع خبرنگاران اظهــار کرد: مناطق بحرانی 
لرستان از لحاظ حریق جنگل ها و مراتع به ۸۴ ناحیه تقسیم بندی 
شده که سهم هر شهرستان بسته به درجه بحرانی بودن مشخص 
و در هر ناحیه چهار نفر نیروی بسیجی به  کارگیری شده است که 

باید شبانه روز در منطقه مستقر و نسبت به دیده بانی اقدام کنند.

 کارمندانی که ابتال به کرونا را •
کتمان کنند، مجازات می شوند

بوشهر  استاندار  بوشهر: 
گفت: اگر نتیجه آزمایش 
مثبت  کارمندی  کرونای 
اعالم شود و این موضوع 
را کتمان کند، فرد مذکور 
متخلف محسوب شده و 
شدیدترین مجازات نظام 

اداری در حق وی اعمال خواهد شد.
عبدالکریم گراوند بــا بیان اینکه وضعیت آمار موارد مثبت کرونا 
در استان نگران کننده است، بیان کرد: با توجه به اینکه سیستم 
بانکی پس از کادر درمان بیشــترین درگیری با بیماری کرونا را 
دارند، جلسه دیروز ستاد استانی مقابله با کرونا ویژه بانک ها بوده 
و همکاری بانک ها و مردم بــا هم، به روند مقابله با کرونا کمک 

شایانی خواهد کرد.

 توقیف چهار فروند شناور •
و دستگیری ۱۷ متخلف صیادی

هرمزگان: فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان از 
توقیف چهار فروند شناور متخلف صیادی و دستگیری ۱۷ متخلف 
حوزه صیادی در همین راستا توسط نیروهای یگان حفاظت منابع 

آبزیان شیالت هرمزگان خبر داد.
سرهنگ حسن آزادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره 
به اهمیت برخورد با متخلفان صیادی در راستای حفظ منافع ملی 
و ذخایر ارزشمند آبزیان، افزود: در پی گشت زنی شبانه  و مستمر  
واحد گشتی پایگاه حفاظت منابع  آبزیان شهرستان بندر لنگه و 

جاسک این توفیقات حاصل شده است.

 بومیان »قشم« جایگزین اتباع خارجی •
در صید ماهی

قشم: معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: نیروهای بومی باید جایگزین اتباع بیگانه غیرمجاز در 

فرایند صید و خشک کردن ماهی متو شوند.
مرتضی شــیخ زاده در سومین نشست ســاماندهی اتباع بیگانه 
غیرمجاز قشم افزود: البته اتباع بیگانه مجاز در واقع شهروندان این 
منطقه محسوب می شوند. معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: پیشنهاد می شود کارگروه 
ویژه ای با حضــور  نیروهای انتظامی، دریابانی و شــیالت، برای 
پیگیری ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز و فعال در حوزه شیالت و 

صیادی تشکیل شود.

 بازسازی ۳هزار و 5۰۰ واحد مسکونی •
در بافت فرسوده قم 

قم: مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی قم گفت: 
واحــد   ۵۰۰ و  ۳هــزار 
مسکونی در ۶۰ هکتار از 
احداث  قم  فرسوده  بافت 

خواهد شد.
داریوش بلــدی در جمع 

خبرنگاران افزود: در ادامه طرح اقدام ملی مسکن،  عالوه بر ساخت 
واحدهای جدید در شــهرک پردیسان قم، در قالب همین طرح 

می توان در بافت فرسوده شهر هم واحدهای مسکونی ساخت.
وی اضافه کرد: تفاهم نامه ای برای مشارکت دستگاه های ذی ربط 
در ساخت واحدهای مسکونی در بافت فرسوده آماده  شده و مقرر 
است بنیاد مسکن در ۶۰ هکتار از بافت فرسوده منطقه خاکفرج، 

۳هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی بازسازی نماید.

 پیش بینی 5۰۰ هزار شغل •
با ایجاد بازارچه  سنگ های قیمتی 

رئیــس  اصفهــان: 
ســازمان  هیئت عامــل 
توسعه و نوســازی معادن 
و صنایــع معدنــی ایران 
می شود  پیش بینی  گفت: 
بــا ظرفیــت بازارچه های 
تخصصی تراش سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی تا ســال ۱۴۰۵ حداقل ۵۰۰ هزار شغل در 

کشور ایجاد کنیم .
خداداد غریب پور اظهار کرد: در این زمینه کنسرسیوم تشکیل شد و 
بازارچه تخصصی با حمایت شهرداری اصفهان راه اندازی شده است. 
وی تأکید کرد: استراتژی موفقی پشت این ظرفیت اعم از اکتشاف، 
آموزش و فناوری وجود دارد، همچنین تســهیل قوانین و مقررات 
مربوط به این موضوع از جمله قوانین صادراتی و رویه های موجود 

در دستور کار و در حال اجراست.

 تشدید برخورد با تورگردانان غیرمجاز •
در قزوین

قزوین: معاون گردشگری 
و ســرمایه گذاری اســتان 
قزوین از تشــدید برخورد 
بــا فروشــندگان تورهای 
غیرمجــاز گردشــگری و 
راهنمایان تبلیغ کننده این 

تورها خبر داد.
نادر محمدی گفت: با توجه به فعالیت مجدد تورهای گردشگری و 
ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای کنترل و مقابله با 
کرونا، تشدید نظارت بر فعالیت این تورها در دستور کار قرار گرفته و 
در هفته های اخیر با همکاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
و نیروی انتظامی چند تور غیرمجاز در قزوین شناســایی و از ادامه 

فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آمده است.

آتش سوزی عمدی بخشی از مراتع البرز •
تأیید شد

کرج: دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز، آتش سوزی 
عمدی در بخشی از مراتع این استان را تأیید کرد.

حسن مددی با اشاره به حریق در برخی مناطق استان گفت: در این 
خصوص  اخبار واصله از برخی مراجع بیانگر عمدی بودن برخی از 
حریق های صورت پذیرفته در تعدادی از  نقاط استان است که بر 
این اساس افرادی اقدام به آتش زدن مزارع، مراتع، درختان و باغ های 
مردم می کنند. مددی با هشدار به کلیه عوامل این آتش سوزی ها ، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه این جرم جنبه عمومی دارد، موضوع 
گذشت شاکی یا اشــخاص موضوعیت نداشته و اشد مجازات در 

انتظار مرتکبان خواهد بود.

نیمی از کارگران اخراجی دانشگاه شمال •
به کار خود بازگشتند

ساری : مدیرکل تعاون ، کار 
و رفــاه اجتماعی مازندران 
کارگران  از  نیمــی  گفت: 
اخراج شده دانشگاه شمال 
آمل  شهرســتان  در  واقع 
به محل شغل سابق خود 

بازگشته اند.
کامران اصغری عنوان کرد: از مجموع ۶۳ کارگر اخراجی دانشگاه 
غیرانتفاعی شــمال آمل، در حال حاضر ۳۰ کارگر به شغل خود 
بازگشته اند. وی با بیان اینکه بقیه کارگران نیز به تدریج و در ماه های 
آینده ه به کار بازگردانده می شوند ، گفت: ۳۳ کارگر دیگر تا تحقق 

بازگشت به کار مشمول بیمه بیکاری خواهند شد.

خرید و فروش قبر در آرامستان های وقفی •
پارس آباد متوقف شود

اردبیل: امام جمعه پارس آباد گفت: در آرامســتان های شهرستان 
پارس آباد، قبر به صورت آزاد خرید و فروش می شود، در حالی  که 

خرید و فروش اموال وقفی طبق شرع و قانون ممنوع است.
حجت االســالم علی اکبر باقری بنابی ظهر دوشنبه در دیداری که 
با فرماندار، فرمانده سپاه، شــهردار و رئیس شورای شهر در دفتر 
امام جمعه پارس آباد برگزار شد، عنوان کرد: وضعیت آرامستان های 
شهرستان پارس آباد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و موجب نارضایتی 
شهروندان شده که باید شهرداری در اسرع وقت تصمیماتی در این 

باره اتخاذ و اقدام های الزم را انجام دهد.

در حالی که برخی دستگاه های متولی فقط شعار »جهش تولید« می دهند، صورت گرفت 

حرکت جهادی سپاه برای حل مشکل کشاورزان جنوب کرمان
کرمان: هر ســال به دلیل نبود یک سیســتم 
برنامه ریزی  شده در راستای تنظیم بازار، بسیاری 
از کشاورزان جنوب کرمان همزمان با فرارسیدن 
فصل برداشــت، محصول تولیــدی آن ها روی 

دستشان مانده و خریداری ندارد.
امسال هم به دلیل همزمانی برداشت گوجه فرنگی 
و پیاز در جنوب کرمان و در ســایر اســتان های 
جنوبی، این محصول روی دســت بهره برداران 
ماند و به پایین ترین قیمت ممکن رسید تا جایی 
که حتی برخی از کشــاورزان برداشت محصول 
را مقرون به صرفه ندانستند و حتی حاضر شدند 
محصول آن ها ضایع و یا خوراک دام شود، اما به 

قیمت کیلویی ۵۰۰ تومان به دالالن نفروشند.
متأسفانه قیمت پیاز که سال گذشته با رسیدن 
به کیلویی ۱۷ هزار تومان اشک مصرف کننده را 
درآورد، امســال به دلیل نبود مشتری و افزایش 
محصول موجب شــد اشک تولیدکنندگان هم 
دربیاید. با تعطیلی رســتوران ها و کاهش تقاضا، 
حاال قیمت محصول پیاز با روند نزولی شــدید 
روبه رو شد تا آنجا که پیازهای برداشت  شده بیش 
از ۷۰۰ تومــان به ازای هر کیلو در میدان میوه و 
تره بار کرمان مشتری نداشت. مشکالت کشاورزان 
در جنــوب کرمــان حتی موجب شــد تا پای 
قوه  قضائیه به این ماجرا باز شده و دادستان های 
شهرهای جنوبی کرمان، طرح نظارت ویژه ای را 
برای تســهیل حمل ونقل و همچنین شناسایی 

دالالن به اجرا بگذارند.

اقدام جهادی سپاهس
درست در زمانی که کشــاورزان جنوب کرمان 
زانوی غــم بغل کــرده و چشــم انتظار راهکار 
مسئوالن نشســته بودند، سپاه ثاراهلل در اقدامی 
جهادی و خودجوش آســتین همــت را برای 
کمک به کشاورزان باال زد و با خریداری محصول 
کشــاورزان و توزیع آن، روزنه ای از امید را در دل 
این زحمتکشان ایجاد کرد. در حالی  که مسئوالن 
متولی در حوزه وزارت کشاورزی و صمت و سایر 
ســازمان های ذی ربط به چاره اندیشی به دنبال 
متقاعد کردن دســتگاه قضایی برای برخورد با 
کشاورز معترض بودند، سپاه پاسداران با درایت و 
برنامه ریزی با وجود مواجه نبودن با تکلیف قانونی، 
با دو برابر قیمت پیشنهادی شبکه داللی، پیاز را 
از کشاورزان جنوب استان خریداری و با قیمت 
خرید بین مردم توزیع  کرد و با این اقدام موجب 

خروج  کشاورزان از بن بست شد.

دستگاه هایی که فقط شعار می دهندس
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
ضمن قدردانی از اقدام جهادی ســپاه ثاراهلل در 
خرید محصوالت کشاورزی از کشاورزان مستأصل 
جنوب استان، گفت: متأسفانه برخی دستگاه هایی 
که محور و متولی کار تولید هستند از رونق تولید 
فقط شعار آن را می دهند همان  گونه که از اقتصاد 

مقاومتی فقط  شعار آن را سر دادند. 
دادخدا ســاالری  روز دوشنبه در جمع رسانه ها 
ضمن گالیه جدی از وضع تعرفه غیرکارشناسی 
بر محصوالت جالیزی، افزود: وضع این تعرفه ها 
فسادپذیری باالیی داشــته، صادرکننده را برای 
صادرات این محصوالت بی انگیزه کرده و فرصت  
فوق العاده موجود در بازارهای منطقه با ارزآوری 
بســیار باال را تبدیل به چالش ورشکســتگی و 
بدهکاری کشــاورزی و تولیدکننــده داخلی و 

بی انگیزه شدن آن ها در امر تولید می کند.

مدیرانی که منابع را هدر می دهندس
وی بیان کرد: مدیــران و تصمیم گیرندگان که 
موجب این آشــفتگی و هدررفت منابع کشــور 
شــده اند، از باب قصور در انجام وظایف و خدای 
ناخواســته از باب تعمد یا سوءاســتفاده در هر 

ســطحی که قرار دارند، مورد 
سؤال و جواب مدعی العموم قرار 
گرفته و موجب پیگیری قضایی 

قرار خواهند گرفت.
مدعی العموم در استان کرمان 
بــا اشــاره به ایــن مطلب که 
پیمان ســپاری ارزی در جالیز 
فسادپذیر باید با سایر کاالهای 
باشــد،  متفــاوت  صادراتــی 
است  بدیهی  کرد:  خاطرنشان 
تصمیم گیــری برخــالف این 

بدیهیات قابل  تأمل است.
کرد: طبیعی  اظهار  ســاالری 
اســت وقتی بــه صادرکننده 
اعالم می شــود برای محصول 
باید  پیاز  مانند  فســادپذیری 
کیلویی ۱۰هــزار تومان تعرفه 
صادرات بپــردازد، از قبل هم 

برای محصولی که معلوم نیســت به  سالمت به 
بازار مصرف خود در کشور مصرف کننده برسد یا 
به  واسطه ضعف سیستم حمل ونقل و دیپلماسی 
اقتصادی ضعیف پشت مرزها فاسد شود، اضافه 
شدن پیمان ســپاری ارزی دیگر انگیزه ای برای 
صادرات  باقــی نخواهد گذاشــت و اصالً کنار 
گذاشــتن این مؤلفه ها یعنی بحث صادرات باید 

متوقف و تعطیل شود. 

داللی تسهیل شده است؛ س
صادرات سخت

متأســفانه  افــزود:  ســاالری 
تصمیم گیر  مســئوالن  برخی 
از  را  بــازار  تصمیم ســاز  و 
جیب کشــاورز، تولیدکننده و 
صادرکننده بی دفاع و ورشکسته  
تنظیم می کننــد درحالی  که  
همان  طوری که برای تهیه اقالم 
اساسی کشــور از جمله برخی 
از طریق  محصوالت کشاورزی 
داده  اختصاص  یارانــه  واردات 
می شود، حق آن است که دولت 
نیز از بــاب حمایت از تولیدات 
داخلی در ســال جهش تولید 
در قالــب بســته های حمایتی 
مانع از ورشکســتگی و بیکاری هزاران کشاورز و 
تولیدکننده شــود. دادستان مرکز استان عنوان 
کرد: اینکه واردات و دالل گری روزبه روز تسهیل، 
بی ضابطه و شیرین، اما صادرات با مشکل و تلخ 
می شود، نشان از ضعف عملکرد مسئوالن و احیاناً 
فســاد و رانت پنهان در این مقوله دارد که الزم 

است در این زمینه آسیب شناسی صورت پذیرد.

متأسفانه قیمت پیاز 
که سال گذشته با 

رسیدن به کیلویی 
17 هزار تومان 

اشک مصرف کننده 
را درآورد، امسال 

به دلیل نبود 
مشتری و افزایش 

محصول موجب شد 
اشک تولیدکنندگان 

هم دربیاید

بــرشبــرش
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بندرعباس: آمار مبتالیان کرونا در استان هرمزگان متأسفانه رو 
به افزایش رفته اســت، از همین رو برخی از اصناف داوطلبانه بار 
دیگر فروشگاه های خود را بستند، اما برخی از اصناف که به دلیل 
عدم رعایت موازین بهداشتی محل کسب وکار آن ها پلمب شده بود 

با شکستن پلمب اداره بهداشت، عهد خود  را شکستند.
هر روز شاهد آن هستیم که مسئوالن بهداشت و درمان هرمزگان 
نســبت به قرمز بودن وضعیت این اســتان هشدار می دهند و از 
شــهروندان خواستارند این هشدارها را جدی گرفته و با کرونایی 
که جان مردم را تهدید می کند، شوخی نداشته باشند؛ اما زندگی 
عادی و برگزاری مراسم های عروسی و عزا حکایت از آن دارد که 
گوش برخی از شهروندان این استان شنونده این هشدارها نیست و 
آن ها با بی توجهی کامل به هشدارها به زندگی عادی خود همچون 

روزگار پیش از کرونا مشغول هستند.

رفتار ضدونقیض برخی از اصنافس
در حالی  که صنف طالفروشــان بندرعباس در اقدامی داوطلبانه 
برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا بــرای دومین بار واحدهای 
صنفی خود را از پنجشنبه ۲۲ خرداد به مدت یک هفته تعطیل 
کردند، اما در اقدامی غیرمنتظره برخی از اصناف مجتمع زیتون 
که به دلیل عدم رعایت فاصله گذاری بهداشتی، این مجتمع توسط 
حافظان سالمت مهروموم  شده بودند، پلمب بهداشتی این مجتمع 

را شکستند.

مجتمع تجــاری زیتون بندرعباس که به دلیــل رعایت نکردن 
الزام های بهداشتی کرونا  از سوی بازرسان مرکز بهداشت پلمب 
شده بود، توسط مدیران این مجتمع و بدون اطالع و  هماهنگی با 

مرکز بهداشت، فک پلمب شد. 
رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان بندرعباس دراین  باره گفت: 
شــکایتی به مراجع قضایی ارسال  شده و مرکز بهداشت منتظر 

حکم دادگاه  است.
دکتر یحیــی میرزاده افزود:در چندین بازدید بازرســان از مرکز 
تجاری زیتون، رعایت نکردن فاصله اجتماعی و استفاده نکردن از 
ماسک گزارش شد که به تعطیلی و پلمب این مجتمع منجر شد.

وی گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد چنین رفتارهایی هستیم 
و در طرف دیگر شاهد هستیم برخی از کسبه مانند اتحادیه صنف 
طالفروشان یک دستگاه پالسما فرز به ارزش تقریبی ۴میلیارد و 
۵۰۰میلیون ریال به مجتمع درمانی و آموزشی پیامبر اعظم)ص( 
معروف به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اهدا می کند که 

این اقدام قابل  تحسین و قدردانی است.

وضعیت نامساعد است س
در خصوص وضعیت بیماری کرونــا در هرمزگان، معاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن انتقاد از بی توجهی مردم 
به رعایت نکات بهداشــتی در خصوص کرونا، گفت: در سایه این 
بی توجهی ها روند ابتال به این ویروس در اســتان افزایشی بوده و 

کادر درمان فشار زیادی را تحمل می کنند که تبعات آن به  زودی 
همه را درگیر خواهد کرد.

دکتر عبداهلل غریب زاده ابراز کرد: با توجه به وضعیت کنونی استان 
هرمزگان که تمام مناطق آن از نظر گسترش ویروس کرونا قرمز 
اســت، به  طور قطع آمار فردا بیشــتر از امروز خواهد بود و روند 

افزایشی ادامه دارد.

فشار روی کادر پرستاری س
وی افزود: پوشیدن لباس های مخصوص در بخش های کووید۱9 
که تهویه مناسب هوا در آن ها انجام نمی شود، بسیار سخت است و 
به دلیل شرایط خاص آب و هوایی جنوب و گرمای بیش  از اندازه 
در این فصل، پوشیدن این لباس بسیار سخت تر و غیرقابل تحمل 
شــده است. وی هشــدار داد: در حال حاضر ظرفیت بخش های 
کووید۱9 پر شده اســت و با توجه به افزایش روزانه ابتال به این 
بیماری، انتظار می رود در هفته آینده وضعیت نامســاعدتری از 

شرایط فعلی پیش رو داشته باشیم.

افزایش آمار مبتالیان به کرونا در هرمزگان

طالفروشان بستند اما برخی از کسبه پیمان شکستند!

گزارشگزارش

۷8۳۳zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 1 س ب ا س ت ی ن ف ت ل   م ع د ل
 2 م ر ی د   س ی   ل ا ت   ر م ی
 3 ج و ف   ت ر ی ک و   ا ت ص ا ل
 4   ف ا ر و   ن ه ا د ی ن ه   ی
 5 م ه   ج ا ن   ر س   ی ک   س ب
 6 ت   ا س م ا ن   ه ن د   م ن ا
 7 ر م س   ا م ح ا   خ   م و س م
 8 ج ر ی ا ن   س ع ت   م ل ع و ن
 9 م د ا ر   ک   م ر ب ا   و ر ا
 10 ی ا ب   ا ج ا   ا س ک ا د   س
 11 و ب   ک ف   س ن   ط ی ر   ت ت
 12 ن   ا ن ط ا ک ی ه   ا م ا ج  
 13 ا و ل ی ا   و ا و ا ن   ی و ک
 14 ن ا ی   ر ا د   ر ی   ح م ی د
 15 ی و ک ا   خ و ش ا ش ی ر ا ز و
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 ۱. کینــه معروف - محافظ- کیف دســتی 
۲. خــرس درختــی- عاشــق و شــیدا- 
حیوان وحشــی عاشــق عســل ۳. ترش 
و شــیرین- از ســرداران بــزرگ ایرانــی 
اداری  نکوهــش  اشــکانیان-  دوره   در 
۴. حرف پیــروزی- رودخانه ای در حوضه 
آبریــز خــزر- از ۲۴ والیت افغانســتان به 
مرکزیــت جالل آبــاد ۵. حامــی- حرکت 
کوبیدن پا بر زمین توسط سربازان در محلی 
که ایســتاده اند ۶. پرحرف- جام معروف- 
نام قدیم اصفهان- شــخص و فرد ۷. اسب 
تندرو- درخت کنار- شهر قالیچه ۸. امر از 
رفتن- تنگ نظر- پایتخــت اتریش 9. کره 
باقی گذاشتن- دربست کارخانه ای   خاکی- 
۱۰. زینت رو - سودای ناله- نپذیرفتن- زن 
گندمگون ۱۱. طریقه درویشــان - شهری 
باستانی متعلق به آخر دوره ساسانی در ضلع 
 غربی و جنوب غربی دره شهر استان ایالم است 
۱۲. ماده ســمی موجــود در توتون –  نام 
قدیم بیجار- آســیب و صدمــه ۱۳. رفقا 
و دوســتان- بخشــی از خاک همــدان را 

دربر می گیرد- شــهر نیروگاه ۱۴. میوه ای 
پرخاصیت- واحد حافظه رایانه ای – بی همتا 
۱۵. واحد شمارش قطار- شبکه اطالع رسانی 

و رسانه ای حزب ا...لبنان- نویسنده

۱. اکال- میــوه بــی رگ ۲. نام علمی گیاه 
 اللــه- میوه خراب شــده- قانــون مغولی 
۳. واحد شمارش احشام- کشور کمونیستی 
پهلوان-  گرامیداشــت ۴.  از هم پاشــیده- 
شــعله آتش- ناروا و ناحق ۵. برابر فارسی 
ســیلندر- خوش انــدام ۶. در ۶ افقی هم 
می بینید - تعجب خانمانه- قیمت بازاری- 
مخترع تلفن ۷. مهــره داری همه چیزخوار 
 از خانواده راســویان - بزرگ- سخن چین 
۸. صــوت تنبیه- محوطه جریمه در زمین 
فوتبال- نرم کننده مزاج 9. بازیکن سال های 
قبل تیم ملی فوتبال فرانسه با نام کوچک 
»لوران« که ســرمربی گری تیم پاری سن 
ژرمن آخرین پست وی بود- از صبحانه جات- 
نــام کوچک »کریســتی« بانوی پــرآوازه 
 انگلیسی خالق داستان های پلیسی جنایی 

۱۰. سودای ناله- چوب خوشبو- ضمیری در زبان عربی- 
رنگی از خانواده سبز ۱۱. از نزوالت گاه مخرب آسمانی- 
شهرت پیداکردن ۱۲. جامه دان- پرنده مردارخوار- ناپیدا 
۱۳. فدیه- آدم آهنی- قوت الیموت ۱۴. قاره کهن- هست 
شده- عکس العمل ۱۵. آب نبات چوبی رنگارنگ موردعالقه 

کودکان روزگار قدیم- نوعی کاغذ نامرغوب

  افقی

  عمودی
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