
 احضار 24 متهم 
د ر پروند ه اختالس آموزش و پرورش استان

 رؤیای خانه  د  ار شد  ن 
به چهارد  یواری قلکی انجامید  

نبود   نظارت و خأل قانونی صد  ها فرهنگی فاروج را به د  رد  سر اند  اخترئیس کل د اد گستری خراسان شمالی خبر د اد 

 رئیس کل د اد گســتری خراسان شمالی د ر یک 
نشست خبری توضیحاتی د رباره پروند ه های مهم 
قضایی بجنورد  ارائه د  اد .حجت االســام اســد اهلل 
جعفری، رئیس کل د اد گســتری خراسان شمالی، 
روز گذشته د ر یک نشست خبری، با گرامید اشت 
آغاز هفته قوه قضائیه، د رباره تشکیل پروند ه جعل 

اسکناس های تقلبی د ر د ستگاه قضایی...

فعالیت تعاونی های مسکن کارکنان اد  ارات و نهاد  های 
مختلف، از ابتد  ا تاکنون همواره د  ارای فراز و فرود  های 
زیاد  ی بود  ه اســت؛ هر چند   د  ر سال های ابتد  ایی با 
راه اند  ازی این تعاونی ها، بسیاری از کارکنان با شرایطی 
مناسب و عموماً سهل و آسان، خانه د  ار شد  ند   و این 
موضوع ســبب استقبال بیشــتر مرد  م و روند   رو به 

افزایش تعد  اد   تعاونی های مسکن شد  ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 
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ثبت 6هزار و 780 واقعه ازد واج د ر د و ماه ابتد ایی امسال 
رئیس بخش آی سی  یو کرونای بیمارستان 

امام رضا)ع( د ر گفت وگو با قد س:

نگذارید  روزهای تلخ 
برگرد ند  

.......صفحه 3 

....... اد امه د ر همین صفحه

 خاکسپاری شهید  نسیم افغانی د ر 
حرم رضوی به د ستور رهبر معظم انقالب 

شهید  مظلوم 
 میهمان 

امام رئوف 
قد س: پیکرهای مطهر 192 شــهید  د وران د فاع مقد س 
از جمله شهید  نســیم افغانی با حضور سرد ار سید محمد  
باقرزاد ه؛، فرماند ه کمیته جست وجوی مفقود ین ستاد  کل 

نیروهای مسلح از طریق مرز شلمچه وارد  کشور شد .
سرد ار سید محمد  باقرزاد ه د ر حاشیه ورود  پیکر مطهر شهید  
نسیم افغانی گفت: به امر مقام معظم رهبری، پیکر مطهر 
شــهید  نســیم افغانی د ر حرم مطهر امام هشتم به خاک 
سپرد ه خواهد  شد . وی افزود : خانواد ه شهید  نسیم افغانی 
اعــم از  پد ر، ماد ر، براد ران و خواهران او ســال ها پیش د ر 
حمله هوایی رژیم اشــغالگر شوروی سابق به افغانستان به 
شهاد ت رسید ند  و شهید  خانواد ه ای ند ارد . به امر مقام معظم 
رهبری و فرماند ه معظم کل قوا مقرر شد  پیکر مطهر شهید  
د ر حرم حضرت علی بن موسی الرضا)ع( خاکسپاری شود  
تا نشانه ای باشد  از حق شناسی ملت ایران اسامی از مرد م 

مجاهد  و مقاوم افغانستان...

اد امه از همین صفحه ... 
وی افزود : همچنین مقرر شد  کاه و د یگر وسایل شهید  
به عنوان سند ی ارزشمند  د ر غرفه ویژه ای که د ر آیند ه 
نزد یک د ر موزه د فاع مقد س تهران به نام شهد ای مظلوم 
افغانستان اعم از شــهد ای مد افع حرم و د فاع مقد س 
ایجاد  خواهد  شد ، نگهد اری شود .سرد ار باقرزاد ه گفت: 
این شهید  عزیز- که خود ش آرپی جی زن بود - فد اکارانه 

رفته بود  تا پیکر یک فرماند ه شــهید  را به عقب منتقل 
کنــد ؛ ولی د ر آن لحظه تکلیف را د ر این د ید  که برود . 
آن طور که از سرد ار شهید  شوشتری نقل کرد ند ، شهید  
نسیم افغانی گفته بود : »من پیش مرگ شهید  آخوند ی 
می شــوم«. نســیم نیامد ، نیامد  و تا اآلن که بازگشت.

گفتنی است، چند ی پیش د ر جریان تفحص پیکرهای 
مطهر شهد ای گلگون  کفن د فاع مقد س، شهید  »نسیم 

افغانی« فرزند  میرزامحمد ، 31ســاله اعزامی از لشکر 5 
نصر خراســان د ر منطقه عملیاتــی والفجر یک )فکه( 
تفحص و شناسایی شد . اما با توجه به پیگیری های به  
عمل  آمد ه، نشــانی جد ید ی از محل سکونت خانواد ه 
معظم این شهید  به د ست نیامد  تا اینکه مشخص شد  
خانواد ه شهید  نسیم افغانی سال ها پیش د ر حمله هوایی 

شوروی سابق به افغانستان به شهاد ت رسید ه اند .

قد   س: رئیس سازمان نظام مهند   سی کشاورزی و منابع 
طبیعی خراسان رضوی د   ر سفر به د   اورزن طی بازد   ید    از 
مجتمع بزرگ کشاورزی و د   امد   اری اتکا به عنوان معین 
اقتصاد   ی این شهرســتان د   ر قالب طرح مثلث توسعه 
اقتصاد   ی استاند   ار از نظام مهند   سی کشاورزی، تسریع 

د   ر صد   ور مجوزها را د   رخواست کرد   .
سید   احمد    د   لقند   ی د   ر حاشیه این د   ید   ار با اشاره به اینکه 
واحد   های تولید   ی چند   منظوره و ایجاد    زنجیره تولید    تا 
مصرف از اهد   اف مهم این ســازمان است، تصریح کرد   : 
برای موفقیت د   ر این امر الزم است از توان کارشناسان و 

د   انش آموختگان بخش کشاورزی این شهرستان د   ر قالب 
ایجاد    مراکز مهارت آموزی و توان افزایی استفاد   ه کرد    که 
د   ر این خصوص مجوز مراکز مزبور بافاصله از طرف این 

سازمان اعطا خواهد    شد   .
وی گفــت: د   ر ایــن خصــوص از طرح پیشــنهاد   ی 
مهارت آمــوزی د   انش آموختگان بخش کشــاورزی نیز 

استقبال خواهیم کرد   .
مهند   س ضیاء از مسئوالن مجتمع کشاورزی و د   امد   اری 
اتکا با اعام اینکه مجموعه حاضر از ســال 9۰ شــروع 
به فعالیت کــرد   ه و اکنون به عنــوان معین اقتصاد   ی 

شهرستان د   اورزن د   ر قالب طرح مثلث توسعه اقتصاد   ی 
استاند   ار است، گفت: با توجه به وسعت قابل توجه اراضی 
این مجتمع و د   اشتن 1۰ حلقه چاه آب؛ عملیات ایجاد    
5 هکتار گلخانه، 5۰ هکتار د   رختان پســته و سنجد   ، 
پرورش یک هزار نفر شــتر، 2هــزار و 5۰۰ رأس گاو، 
یک هزار و 2۰۰ رأس گوســفند    و طرح های مهم د   یگر 
د   ر حال انجام اســت که از نظام مهند   ســی کشاورزی 
د   رخواســت تسریع د   ر صد   ور مجوزها را د   اریم و البته از 
طرح پیشنهاد   ی مهارت آموزی د   انش آموختگان بخش 

کشاورزی نیز استقبال می کنیم.

قــد س: معاون بهد اشــتی د انشــگاه علوم پزشــکی 
تربت حید ریه گفت: ســه مد یــر تــاالر پذیرایی این 
شهرستان به علت رعایت نکرد ن پروتکل های بهد اشتی 
د ر راستای جلوگیری از بیماری کرونا، به مراجع قضایی 
معرفی شد ند . الهام بهره مند  افزود : د ر بازرسی های شبانه 
و ارزیابی فاصله گذاری اجتماعی به منظور پیشــگیری 
از شــیوع بیماری کووید  19 توســط چک لیست های 

اســتاند ارد  شــد ه از تاالرهای پذیرایی، مشخص شد  
اد امه فعالیــت این اماکن می تواند  خطر ابتای افراد  به 
بیماری را افزایش د هد .وی افزود : به منظور پیشگیری از 
انتشار بیماری کرونا، ضمن هماهنگی با د ستگاه قضایی 
و رئیس پلیس امنیت شهرســتان، برابر مصوبات ستاد  
پیشگیری از کرونا، از اد امه فعالیت این اماکن جلوگیری 

و مد یران آن ها به مراجع قضایی معرفی شد ند .

خراسان رضوی رکورد  شکست

.......صفحه 3 

قد   س د   وشنبه های مرد   می مسئوالن 
خراسان رضوی را پیگیری می کند   

روی خوش مد   یران 
پست و امور مالیاتی 

به ارباب رجوع 

باورکنید  د ید ن اشک های پد رها، ماد رها، همسران و بچه هایی که 
عزیزشان را به علت ویروس کرونا از د ست می د هند ، سخت شد ه و 
من و همکارانم کم کم خود مان هم از د ست خواهیم رفت.این مطالب 
را د کتر علیرضا صد اقت، رئیس بخش آی سی یو کرونای بیمارستان 
امام رضا)ع( د ر گفت وگو با خبرنگار ما می گوید  و می افزاید : اگر مرد م 

مثل روزهای اول شیوع کرونا )اسفند  و فرورد ین...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سه شنبه  3 تیر 1399
  1 ذی القعد     ه 1441  
 23 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9275  
  ویژه نامه 3654  
+ صفحه »میهن« 

روزنامه قد س با همکاری آموزش و پرورش خراسان رضوی 
تخلف د ریافت شهریه نام نویسی مد ارس د ولتی را پیگیری می کند 

برای  مد رسه  اولیای  اصرار  صورت  د ر  گرامی!  والد ین 
د ریافت وجه نام نویسی د انش آموزان موضوع را با شماره 

300072305 د ر میان بگذارید  تا پیگیری شود .

والد ین گزارش کنند 
جمهوری اسالمی اریان

اد اره ی کل آموزش و رپورش رخاسان رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی 

استان خراسان رضوی )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 33943

    بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت ف��وق 
دعوت ب��ه عمل می آید ت��ا در جلس��ه مجمع عمومی 
عادی که روز پنجش��نبه م��ورخ 1399/04/26 راس 
س��اعت 18:00 در مح��ل دفت��ر پارک عل��م و فناوری 
خراس��ان واقع در بلوار س��جاد، نبش امین 2، پالک 
28 برگزار می ش��ود ش��خصًا و یا ب��ه نمایندگی با در 
دس��ت داش��تن اصل معرفی نامه کتبی )سهامداران 

حقیقی و حقوقی( حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره
2-  استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

3- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1398
4-  انتخ��اب بازرس اصل��ی و علی البدل برای مدت 

یکسال
5-  انتخ��اب روزنام��ه کثیر االنتش��ار ب��رای م��دت 

یکسال
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

می باشد.
 هیئت مدیره شرکت 

ع 9
90
25
98

شرکت کشت و صنعت جوین در نظر دارد نسبت به ساخت یکدستگاه گلخانه ونلو شیشه ای با زیر بنای 6400 متر 
مربع به ابعاد ) 80 متر * 80 متر با ارتفاع  7/4 متر( ویک فضای آزاد به ابعاد 400 متر مربع با ارتفاع 6 متر جهت 
فضای اتاق کنترل ، موتور خانه و سورتینگ از طریق مناقصه به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید. متقاضیان 
می توانند ضمن مراجعه به امور بازرگانی  شرکت »امور پیمانکاران« و بازدید از محل مناقصه پیشنهادات خود 
را به تفکیک به همراه یک فقره فیش واریزی به مبلغ پانصد میلیون  ریال به حسابجاری 70630033/94 بانک 
ملت ش�عبه نقاب به عنوان س�پرده در مناقصه در پاکت سربس�ته ت�ا پایان وق�ت اداری  1399/04/04  به امور 

بازرگانی )امور پیمانکاران شرکت (تحویل نمایند. 
1- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و همچنین به پیشنهادات مخدوش و مشروط بدون 

سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.   
2- مناقص�ه گ�ذار س�پرده های نفر دوم و س�وم را تا انعقاد قرارداد ب�ا برنده مناقص�ه آزاد نخواهد نمود و در 
صورتیک�ه نفر اول در مناقصه حاضر به عقد قرارداد با مناقصه گذار نش�ود س�پرده نف�ر اول ضبط و پس از مدت 
فوق الذکر عقد قرارداد با نفر دوم خواهد بود و در صورتیکه نفر دوم حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده نفر دوم 

نیز ضبط و نسبت به عقد قرارداد با نفر سوم یا به طریق دیگری که صالح و صرفه شرکت باشد اقدام نمود 
3 -شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله پذیرش کلیه مقررات و آئین نامه های شرکت میباشد شرکت از 
صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار 5% به عنوان حس�ن انجام کار بانضمام آخرین صورت وضعیت کسر که پس از 
ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی و در صورت رضایت و انجام تعهدات به پیمانکار مسترد خواهد 

شد . 

»آگهــــــی مناقصه«

/ع
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شرکت سهامی عام کش��ت و ص�نع�ت ج�وی��ن

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
از کلیه س��هامداران محترم شرکت بهسو صنعت 
)س��هامی خاص( ثبت شده به شماره 8643 جهت 
حض��ور در مجمع عمومی عادی س��االنه  در تاریخ 
1399/4/19 س��اعت 11 صبح در محل دفتر شرکت 
واق��ع در بل��وار جانباز- بین جانب��از 1 و 3- جنب 
بانک پارس��یان- س��اختمان برج آس��مان- طبقه 
س��وم- واحد c- ش��خصا و ی��ا با معرف��ی نماینده 

دعوت می گردد.
دستورجلسه: 1- تایید و تصویب صورتهای مالی، 

ترازنامه، سود و زیان مالی سال 1398
2- تصویب تقسیم سود

3- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل
4- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

5- سایر موارد
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت پارت لیو

از سهامداران شرکت پارت لیو )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 17770 شناسه ملی 

 10380333380
دع��وت بعمل م��ی آورد در جلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی سالیانه در ساعت 12 روز 29 تیر 99 در محل 
شهرک صنعتی مشهد نبش کارگر شمالی 13 قطعه 

42 حضور بهم رسانند. 
دستورجلسه:

1- تصویب صورت های مالی عملکرد 98
2- انتخاب اعضای هیئت مدیره

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس
4- تعیین روزنامه محلی

5- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی
 رئیس هیئت مدیره 

ع 9
90
25
41

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده  )نوبت اول (

شرکت تعاونی اعتبارکارکنان  برق خراسان 
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطورفوق الع��اده نوبت اول 
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان برق خراسان کد 1079 در 
ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 99/05/06 در محل میدان 
بس��یج . معاونت بهره برداری برق  تشکیل می گردد از 
کلیه اعضای ش��رکت مذکور دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات زیر در این جلس��ه حضور 

بهم رسانند.
1-گزارش هیئت مدیره 

2- انتخاب هیئت مدیره برای مدت 3 سال . 
3- انتخاب بازرس برای مدت یک سال مالی

اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مذکور 
مقدور نمی باش��د، می توانند حق رأی خود را به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگ��ری واگذار نمایند. در این 
صورت تعداد آرای وکالتنامه هر عضو حداکثر سه رأی 
و ه��ر فرد غیر عض��و تنها یک رأی خواه��د بود که الزم 
اس��ت عضو به همراه نماین��ده خوددرتاریخهای  1مرداد 
ال��ی 4 م��رداد  به دفت��ر تعاونی مراجع��ه نمایند. ضمنًا 
داوطلبان عضویت جهت هیئت مدیره و بازرس ش��رکت 
موظفن��د از تاریخ انتش��ار این آگه��ی حداکثر به مدت 
یک هفته جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت تعاونی اعتبار 

مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.   
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار برق

ع منطقه ای خراسان  9
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آگهی مزایده)نوبت دوم(
 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 44659774-051 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 14:10 روز یکشنبه مورخه 1399/04/15 

می باشد. مزایده رأس ساعت ده صبح روز دوشنبه مورخه 1399/04/16 در محل سازمان برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سبزوار /ع
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خاکسپاری شهید  نسیم افغانی د ر حرم رضوی به د ستور رهبر معظم انقالب 

شهید  مظلوم میهمان امام رئوف 

رئیس سازمان نظام مهند   سی کشاورزی خراسان رضوی تأکید    کرد   

حمایت از واحد   های تولید   ی چند   منظوره از تولید    تا مصرف

معرفی مد یران متخلف چند  تاالر پذیرایی تربت حید ریه به مراجع قضایی 



قدسدوشنبههایمردمیمسئوالنخراسانرضویراپیگیریمیکند

روی خوش مد  یران پست و امور مالیاتی به ارباب رجوع
هاشمرســائیفر:بر پایه ابالغ د  ستور استاند  ار 
خراســان رضوی به مد  یران اد  ارات و د  ستگاه های 
اجرایی استان روز کاری د  وشنبه مختص رسید  گی 
و جلســه با ارباب رجوع و مرد  م قــرار گرفت. بر 
اساس این ابالغ که چند  ی پیش از سوی علیرضا 
رزم حسینی برای تمامی د  ستگاه های اجرایی ارسال 
شد  ه اســت مد  یران اد  ارات و د  وایر د  ولتی موظف 
شد  ند   روزهای د  وشنبه هر هفته از ساعت 8 صبح 
تا 12 به مراجعات حضوری مرد  م شخصاً رسید  گی 
کنند   و زمان چهار ساعته ای را به حضور ارباب رجوع 
د  ر اد  ارات اختصــاص د  هند   تا مرد  م این فرصت را 
د  اشته باشــند   رود  ررو و راحت مسائل و مشکالت 

خود   را با مد  یران ارشد   استانی د  ر میان بگذارند  .
از ابالغ این د  ستور چند   هفته ای می گذرد  ، آنچه 
د  ر این مد  ت مورد   توجه مرد  م و رسانه ها بود  ه این 
است که پس از ابالغ د  ســتور استاند  ار، مد  یران 
د  ســتگاه های د  ولتی تا چه حــد   این موضوع را 

جد  ی گرفته و آن را اجرا می کنند  ؟
هفته گذشته د  ر گزارشی به روایتی عینی از آنچه 
صبح روز د  وشــنبه د  ر چند   د  ستگاه می گذشت 
پرد  اختیــم، برآیند   کار نشــان مــی د  اد   که این 
د  ســتگاه ها هنوز با موضوع ابالغ د  ستور استاند  ار 
کنار نیامد  ه اند   و شرایط بر همان منوال گذشته 
است. مرد  م گالیه هایی د  اشتند   و خبری از مالقات 

رود  رروی مد  یر د  ستگاه مذکور با آن ها نبود  !

استثنا بود  ن استاند  اری از د  ستور استاند  ار!س
د  یروز نیز د  ر راســتای پیگیــری مجد  د   موضوع 
ابالغیه استاند  اری ابتد  ا راهی استاند  اری خراسان 
رضوی شــد  یم تا از آنجا ایــن بحث را پیگیری 

کنیم. با اینکه فکر می کرد  یم نخســتین جایی 
که ابالغیه مذکور اجرایی شود   همان استاند  اری 
باشــد   اما با توضیح حسن گوهرپور؛ مد  یر روابط 
عمومی اســتاند  اری خراســان رضوی مبنی بر 
اینکه این د  ســتور استاند  ار برای استاند  اری قابل 
اجرا نیست! د  لیلش را که جویا شد  یم پاسخ د  اد   
امورات استاند  اری ستاد  ی اد  اره می شود   و د  وایری 
همچون اســتاند  اری و فرماند  اری چون ماهیتی 

ستاد  ی د  ارند   این ابالغیه برای آن ها نیست.

ابالغیه ای که د  ر اد  اره کل پست اجرا می شود  س
از استاند  اری راهی اد  اره کل پست خراسان رضوی 
شــد  یم. حجم مراجعات مرد  می د  ر این اد  اره به 
نسبت باال بود  . هرچند   د  فتر مد  یرکل خلوت بود   
اما موضوع مراجعات مرد  می د  ر روزهای د  وشنبه 
سر جای خود  ش بود   و ارباب رجوع با حضور د  ر 
د  فتر مد  یرکل می توانست از نزد  یک مشکالت و 

موضوعاتی را که به د  نبال حل و فصل آن ها بود   از 
طریق شخص مد  یرکل پست استان پیگیر شود  .

از حاضران د  ر مورد   اجرا شــد  ن ابالغیه استاند  ار 
پرســید  م که پاسخ شنید  م: مشــکلی برای این 
موضوع وجود   ند  اشت و بد  ون د  غد  غه و بی مشکل 

توانستیم به مشکلمان رسید  گی کنیم.
اد  اره کل پست را به مقصد   اد  اره کل امور مالیاتی 
ترک کرد  م تا پیگیر د  استان د  وشنبه های اد  ارات 
د  ولتی باشم. اد  اره ای که حجم مراجعاتش باالست 
و بیشتر مراجعه کنند  گان نیز به نوعی نیاز د  ارند   تا 
برای رفع و رجوع اموراتشان به مد  یران د  سترسی 
د  اشــته باشــند  . به همین جهت سری به د  فتر 
مد  یــرکل زد  م. چند   نفــری از ارباب رجوع برای 
مالقات حضوری با سرپرســت اد  اره کل منتظر 
نشســته بود  ند   و البته چند   نفر د  یگر هم د  اخل 
د  فتر مد  یر بود  ند  . با هماهنگی وارد   اتاق احسانی 
مهر؛ سرپرست اد  اره کل امور مالیاتی استان شد  م. 

میهمانش گویا شــهرد  ار شهر باخرز بود  . کلیات 
صحبتشان مربوط به مشکالت و معضالت موجود   
و راهکاری برای رفع و رجوع این مشــکالت بود   
که د  ر نهایت قرار بر رسید  گی از سوی اد  اره کل 
امور مالیاتی و شهرد  اری باخرز شد  . مالقات کوتاه 
میهمانان باخرزی سرپرست اد  اره کل امور مالیاتی 
که به اتمام رسید   فرصتی شد   تا چند   د  قیقه ای با 
جعفر احسانی مهر د  ر باب آنچه استاند  اری برای 

د  وشنبه های مد  یران ابالغ کرد  ه، گپ بزنیم.

تشریفات برخی از مد  یران آفت استس
احســانی مهر ضمن اســتقبال از حضور مرد  م 
برای رســید  گی به اموراتشــان د  ر این اد  اره به 
نکات خوبی اشــاره کرد  . او گفــت: گرچه امروز 
مختــص حضور ارباب رجوع اســت اما روزهای 
د  یگر نیز اگــر فرد  ی مراجعه کنــد   قطعاً برای 
رســید  گی به د  رخواســتش اقد  ام خواهد   شد  .

سرپرست اد  اره کل امور مالیاتی خراسان رضوی 
 گالیه هایی نیــز از برخورد   برخــی از مد  یران با 
ارباب رجوع و جد  ا د  انســتن خود  شــان از مرد  م 
د  اشت و عنوان کرد  : اگر من امروز مسئولیتی د  ر 
این اد  اره د  ارم نباید   ســبب شود   تا خود  م را تافته 
جد  ا بافته از ســایر مرد  م بد  انم و باید   برای رفع و 
رجوع امور مرد  م تالش کنم. تشریفات، حصارها 
و موانعی که متأســفانه برخــی از مد  یران برای 
خود  شان با پول بیت المال د  رست کرد  ند   به هیچ 
عنوان شایســته یک مد  یر د  ر جمهوری اسالمی 
نیست. رسانه ها این موارد   را باید   پیگیر باشند   تا 
مد  یرانی که این چنین برای خود   تشریفات و برو 

بیایی د  رست کرد  ند   به همه معرفی شوند  .

5نفرازمسئوالنگنابادبهکرونا•
مبتالشدند

ایرنــا: فرمانــد  ار گناباد   
گفت: پنج نفر از مسئوالن 
د  ستگاه های اد  اری و قضایی 
بیماری  به  این شهرستان 

کرونا مبتال شد  ند  .
این  افــزود  :  قربانی  حامد   
افــراد   عبارتند   از: قاســم 

علی طالبی؛ معاون سیاسی و اجتماعی و امنیتی فرماند  ار، علیرضا 
محوالتی؛ رئیس د  اد  گســتری، حمید  رضا بنی اســد  ی؛ د  اد  ستان 
عمومی و انقالب، حسین مهوید  ی؛ رئیس زند  ان و هاد  ی آریان نژاد  ؛ 

رئیس کمیته امد  اد   امام خمینی)ره( گناباد  .
وی اد  امه د  اد  : این افراد   چند  ی پیش د  ر جلسه یکی از سازمان های 
مرد  م نهاد   گناباد   با رعایت پروتکل های بهد  اشتی حضور د  اشتند   ولی 
بعد   مشخص شد   که فرد  ی آلود  ه به کرونا د  ر آن جلسه حضور د  اشته 
است که احتمال ابتالی این افراد   به این بیماری متعاقب جلسه یاد   

شد  ه وجود   د  ارد  .
فرماند  ار گناباد   گفت: این افراد   به مد  ت 1۴ روز د  ر قرنطینه و تحت 

د  رمان قرار د  ارند  .

فرماندارخبرداد
کسبرتبهاولکارگروهاشتغالو•

سرمایهگذاریشهرستانمشهددراستان
قدس:فرماند  ار مشــهد   از 
کســب رتبه اول کارگروه 
اشتغال و ســرمایه گذاری 
این شهرســتان د  ر سطح 
استان خراسان رضوی د  ر 

سال ۹8 خبر د  اد  .
هاشمی  ســید  محمد  رضا 

که د  ر جلســه کارگروه اشــتغال شهرســتان مشــهد   سخن 
 می گفت، افزود  : اجرای موفق برنامه های اشتغال فراگیر، تحقق 
1۰۰ د  رصد  ی اشتغال شهرستان د  ر سال گذشته و کسب رتبه 
برتر د  ر ۳۰ شاخص ارزیابی کارآفرینی و اشتغال زایی از موارد   مهم 

د  ر کسب این رتبه مهم استانی است.
رئیس کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری مشهد  ، تعهد   اشتغال 
شهرستان د  ر سال جاری را ۴۳ هزار و ۳۵2 فرصت شغلی اعالم 
کرد   و از د  ســتگاه های اجرایی خواست تا حد  اکثر تالش خود   را 

برای تحقق کامل آن به کار برند  .
سید  محمد  رضا هاشمی تصریح کرد  : عالوه بر ایجاد   فرصت های 
شغلی جد  ید   می بایســت برای بازگشت شاغالن آسیب د  ید  ه از 

ویروس کرونا همه د  ستگاه ها همکاری کنند  .

مدیرکلآموزشوپرورشاستان
درگفتوگوباقدس:

کالسهایجبرانیمجازیبرگزارمیشود•
قدسآنالین-رضاطلبی: 
مد  یر کل آموزش و پرورش 
خراســان رضــوی گفت: 
د  انش آموزان  نام نویســی 
برای کتاب سال تحصیلی 
د  انش آموزان  جز  به  آیند  ه 
کالس هــای اول، هفتم و 

د  هم د  ر ســطح کشور انجام شــد  ه و از حد  ود   ۹۹۰هزار د  انش آموز 
میان پایه خراسان رضوی حد  ود   ۹1۰هزار نفر د  ر سامانه نام نویسی 

کرد  ه اند  .
قاســمعلی خد  ابند  ه د  ر گفت وگو با قد  س آنالین اظهار کرد  : برای 
 د  انش آمــوزان ورود  ی یا همان کالس هــای اول، هفتم و د  هم نیز 
بر اساس اطالع رسانی که صورت خواهد   گرفت د  ر مرد  اد   ماه و پس 
از اعالم نتایج امتحانات و صد  ور کارنامه ها سامانه نام نویسی کتاب 
برای د  انش آموزان و مد  یران مد  ارس باز خواهد   شد   که د  ر این زمینه 

مد  ارس اطالع رسانی های الزم را انجام خواهند   د  اد  .
وی د  ر مورد   اعالم نتایج امتحانات سال تحصیلی جاری نیز گفت: 
ارزشیابی د  انش آموزان د  ر مد  ارس ابتد  ایی به د  لیل اینکه به صورت 
کیفی- توصیفی صورت می گیرد  ، نتایج آماد  ه شــد  ه و هر مد  رسه 

اطالع رسانی الزم برای صد  ور و تحویل کارنامه را انجام خواهد   د  اد  .
وی افزود  : د  ر متوسطه اول به جز پایه نهم که امتحانات به صورت 
غیرحضوری و آنالین برگزار شــد  ه است د  ر همین هفته کارنامه ها 
آماد  ه تحویل خواهد   بود   که مد  ارس د  ر این زمینه اطالع رســانی را 
انجام می د  هند   و د  ر پایه نهم که امتحانات به صورت حضوری برگزار 
شد  ه است اطالع رسانی د  ر مورد   اعالم نتایج از سوی مد  ارس صورت 

خواهد   گرفت.
خد  ابند  ه با بیان اینکه نتایج پایه های د  هم و یازد  هم نیز د  ر همین 
هفته اعالم می شــود  ، افزود  : امتحانات پایه د  وازد  هم که به صورت 
نهایی د  ر حال برگزاری است نیز تا نیمه تیرماه طول خواهد   کشید   و 

پس از مهلت زمانی یک هفته ای نتایج اعالم می شود  .  
وی تصریح کرد  : برای آن عد  ه از د  انش آموزانی که د  ر امتحانات نمره 
قبولی را کســب نکرد  ه اند   برنامه ریزی اد  اره کل آموزش و پرورش 
استان این اســت که کالس های جبرانی به صورت مجازی برگزار 

شود   تا زمینه حضور آن ها د  ر امتحانات شهریور ماه فراهم شود  .
مد  یــر کل اد  اره آموزش و پرورش خراســان رضوی افزود  : برای 
نام نویسی د  انش آموزان برای مقاطع باالتر به جز مقاطع ورود  ی 
یعنی کالس هــای اول، هفتــم و د  هم نیازی بــه حضور ولی 
د  انش آموز نیست و به جز موارد  ی که خانواد  ه تصمیم به تغییر 
مد  رســه د  انش آموز د  ارد    د  ر سایر موارد   مد  رسه ثبت نام را انجام 

می د  هد  .   

دربازدیدازمرکزمدیریتحوزهعلمیهخراسان
استانداربرحلمشکالتحوزویان•

تأکیدکرد
ایرنا:اســتاند  ار خراســان 
از حد  اکثر  رضوی گفــت: 
ظرفیت قانونی، اختیارات و 
مجوزها برای برطرف کرد  ن 
مشکالت حوزه های علمیه 

استفاد  ه می کنیم. 
روز  رزم حســینی  علیرضا 
گذشته د  ر بازد  ید   از مرکز مد  یریت حوزه علمیه خراسان د  ر مشهد   
با اشاره به موضوع مسکن طالب گفت: طالب و روحانیون هم مانند   
بقیه مرد  م د  ر زمینه تأمین مسکن د  چار مشکل هستند  ، واحد  های 
مسکن  مهری د  اریم که متقاضی ند  ارد   و این امکان وجود   د  ارد   که با 
سازوکاری به طالب و روحانیون مستأجر واگذار شود  . د  ر طرح اقد  ام 
ملی مسکن جد  ید   هم این افراد   می توانند   مراجعه کنند   و جلساتی 
برگزار کنیم تا طالب هم مانند   د  یگر اقشــار جامعه بتوانند   صاحب 

مسکن شوند  .
وی با اشاره به استقالل مالی حوزه های علمیه گفت: استقالل حوزه 
از نظر اقتصاد  ی موجب نقش بی بد  یــل و تابناک حوزه ها د  ر تاریخ 
آزاد  گی ایران شد  ه است که بخشی از این استقالل مربوط به حوزه 
و موقوفات آن و خیران است پس همان طور که خیران مد  رسه ساز 
د  اریم می توانیم د  ر این زمینه هم فرهنگ سازی کنیم که عد  ه ای از 

خیران برای ساخت حوزه علمیه اقد  ام کنند  .
مد  یر حوزه علمیه خراسان هم گفت: بیش از ۴۰ هزار نفر از طالب 
و روحانیون د  ر بخش ها و قســمت های گوناگون تد  ریس، تبلیغ و 

پژوهش حوزه علمیه استان های خراسان فعال هستند  .
آیت اهلل سید  مصباح عاملی با بیان اینکه مد  ارس کنونی پاسخگوی 
فعالیت های گسترد  ه ای که د  ر راستای رسالت حوزه باید   انجام شود   
نیستند   و نیازمند   ایجاد   ظرفیت های جد  ید   هستیم، افزود  : رسالت و 
مسئولیت حوزه مبتنی بر تربیت و توانمند  سازی، رسالتی سنگین، 

عمیق و گسترد  ه  است که بر د  وش حوزه قرار د  ارد  .
وی با اشــاره به موضوع معیشــت حوزویان اد  امه د  اد  : آنچه به نظر 
می رســد   می تواند   معیشــت قابل قبولی د  ر حد   کفایــت و د  ر تراز 
روحانیت صورت د  هد   حرکتی اســت که از گذشته توسط خیران، 
علما و مرد  م انجام شــد  ه و آن  ایجاد   موقوفات جد  ید   و منابع پاید  ار 
اســت که نقش مهمی د  ر خود  کفایی حوزه ایفا می کند   و با هویت 

حوزه تناسب د  ارد  .
مســئول د  فتر موقوفات و امور حقوقی وقف حوزه علمیه خراسان 
هم گفت: د  ر بحث معیشت طالب طی چهار سال اخیر 8۰۰ واحد   
مسکونی توسط مرکز مد  یریت خراسان ساخته و تحویل د  اد  ه شد  ه 
و ۳هزار و ۵۰۰ طلبه و روحانی مســتأجر د  اریم که میانگین د  رآمد   

ماهانه آن ها از شهریه ۶ میلیون ریال است.
حجت االسالم کاظمی افزود  : حد  ود   22 هزار رقبه وقفی د  ر سه استان 
خراسان و کشور متعلق به حوزه علمیه خراسان است و د  ر سه سال 

اخیر ظرفیت های مختلفی د  ر این زمینه ایجاد   شد  ه است.

دبیرکلکمیسیونملییونسکوخبرداد
عطاروفارابیدرفهرستگرامیداشت•

یونسکوقرارگرفتند
خبرنگار نیشــابور-
قدس:د  بیر کل کمیسیون 
ملی یونسکو د  ر ایران، از قرار 
گرفتن نام ابونصر فارابی و 
عطار نیشابوری د  ر فهرست 
گرامید  اشت کمیسیون ملی 

یونسکو خبر د  اد  .
حجت اهلل ایوبی با اشاره به بزرگد  اشت شیخ شهاب الد  ین سهرورد  ی 
و گرامید  اشت هزار و هفتصد   و پنجاهمین سالروز تأسیس د  انشگاه 
جند  ی شاپور از سوی کمیسیون ملی یونسکو د  ر سالی که گذشت 
عنوان کرد  : هر د  و ســال یک  بار کشــورها می توانند   د  و شخصیت 
برجســته خود   را که تولد   و وفات آنان د  ر مضربی از ۵۰ اســت به 

یونسکو معرفی کنند   و بزرگد  اشت این شخصیت ها برگزار شود  .
وی افزود  : پس از بررسی گروه های کارشناسی د  ر نهایت د  و شخصیت 
ابونصر فارابی و عطار نیشابوری برای معرفی به یونسکو به منظور د  رج 
د  ر فهرست گرامید  اشت انتخاب شد  ند  . وی با اشاره به جایگاه رفیع 
عطار نیشابوری و قرار گرفتن این عارف و شاعر نامی ایران د  ر فهرست 
گرامید  اشت یونسکو عنوان کرد  : جای خرسند  ی است که نام عطار 
که عمر خود   را د  ر سد  ه ۶ و 7 قمری د  ر راه سیر سلوک گذاشت د  ر 
این فهرست قرار گرفته و شاهد   برپایی بزرگد  اشت این عارف و شاعر 

نام آور ایران هستیم.

اعالمبرنامههایصداوسیمای•
خراسانرضویدردههکرامت

قــدس:صد  ا و ســیمای 
با 18هزار  رضوی  خراسان 
د  قیقــه برنامــه متنوع به 
اســتقبال د  هــه کرامــت 

می رود  .
مد  یر کل صد  ا و ســیمای 
خراسان رضوی با اعالم این 
خبر د  هه کرامت را نقطه عطفی برای ارتباط بین مخاطبان رســانه 
استانی با د  وستد  اران حضرت علی بن موسی الرضا )ع( د  انست و از 
برنامه ریزی ویژه صد  ا و سیمای خراسان رضوی برای پوشش، انعکاس 
و برجسته سازی هر چه بیشتر دهه کرامت با محوریت حرم مطهر و 

مضجع ملکوتی آقا علی بن موسی الرضا)ع( خبر د  اد  .
 محسن نصرپور افزود  : این برنامه ها بخش های مختلفی مانند   ُجنگ، 
مستند  ، ترکیبی، مسابقه، نمایش، سخنرانی و ارتباط های زند  ه ویژه از 

حرم حضرت علی بن موسی الرضا)ع( را د  ر بر می گیرد  .
 وی خاطرنشــان کرد  : برنامه »بهشــت هشــتم« د  ر 1۰ قسمت 
7۰ د  قیقه ای به صورت زند  ه، برنامه »شب شرقی« با موضوع کرامات 
و سیره رضوی و آبنبات چوبی د  ر د  و قسمت برای مخاطب کود  ک و 

نوجوان جشن میالد   امام رضا)ع( و د  هه کرامت را ملموس می کند  .
وی یاد  آور شد  : صبح خراســانی نیز عنوان برنامه زند  ه صبحگاهی 
سیمای خراسان است که د  ر 1۰ قسمت ۴۰ د  قیقه ای به موضوعات 
مرتبط با سیره و فرهنگ رضوی و سبک زند  گی آن امام می پرد  ازد  . 
همچنین برنامه »د  ر مسیر زند  گی« د  ر سری جد  ید   که با د  هه کرامت 

مصاد  ف شد  ه به موضوعات این روزهای بابرکت می پرد  ازد  . 
وی گفت: د  ر این روزها از ســیمای خراســان رضوی مستند   های 
 مختلفی همچــون »میزبان« و »زیارت« هر یک د  ر 1۰ قســمت 
۳۰ د  قیقه ای و »مشهد  الرضا« نیز د  ر ۶ قسمت ۳۰ د  قیقه ای به همراه 

هشت عنوان فیلم ۹۰ د  قیقه ای د  یگر نیز پخش خواهد   شد  .
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سیب زمینی

گوجه فرنگی

سرورهادیان: زکیه د   لخسته، متولد    1۳۵۰ د   ر مشهد    است که 
از مد   ت ها پیش کارگاه لباس نوزاد    و کود   ک را راه اند   ازی کرد   ه بود    
اما متأسفانه این روزها به د   لیل کرونا و افزایش قیمت ها مجبور به 

تعطیلی کارگاه خود    شد   ه است.
او د   رباره انگیزه شروع کارش می گوید   : پیش از ازد   واجم، کالس های 
آموزش خیاطی را گذراند   م و د   یپلم خیاطی گرفتم. پس از ازد   واج 
مد   تی کار نکرد   م اما زمانی که احساس کرد   م باید    روی پای خود   م 
بایســتم و برای آیند   ه چهار فرزند   م تالش کنم کارم را به صورت 
جد   ی آغاز کرد   م. بچه ها بزرگ شد   ه اند    پسرم مهند   س و یک د   خترم 
د   ر د   وران عقد    و یک پسر و د   ختر د   وقلو د   ارم که آن ها هم امسال 

کنکور می د   هند   .
ایــن بانوی پرتالش می افزاید   : مد   تی به عنــوان برش کار د   ر یک 
کارگاه مشــغول به کار شــد   م و پس از چند    سال، د   ر منزل کارم 
را اد   امه د   اد   م و توانستم با یک وام مغازه پوشاک و لوازم بهد   اشتی 

و آرایشی را راه اند   ازی کنم اما بازار افت کرد    و د   چار ضرر شد   م.

وام خود   اشتغالی س
وی می گوید   : از یکی از د   وستانم شنید   م کمیته امد   اد    واحد   ی به نام 
خود   کفایی یا همان خود   اشتغالی د   ارد    که به د   رخواست کنند   گان 
واجد    شرایط، وام اشتغال اعطا می کند   ؛ با مراجعه به این واحد    د   ر 

د   و نوبت وام خود   اشتغالی د   ریافت کرد   م.
ایــن بانوی کارآفرین اظهار می د   ارد   : د   ر مرحله اول 1۵ میلیون تومان 

وام گرفتــم و با آن چرخ خیاطــی و ابــزارآالت کارگاه تولید    
پوشــاک خرید   م و د   ر مرحله د   وم 1۰ میلیون تومان وام به من 
 تعلق گرفــت و با آن پارچه خرید   م و امیــد   وارم د   وباره با برند    
»بچه رئیس« کارمان را اد   امه د   هیم اما روزهای سختی برای من 
و د   یگر سرپرستان خانوارهاست که با من مشغول به کار هستند    
و بیشتر از خود   م نگران د   رآمد    آن ها هستم، چون چشم امید   شان 

به همین کار است.
همکاری هشت زن سرپرست خانواد   هس

وی تأکید    می کند   : خوشبختانه با راه اند   ازی کارگاه توانستم هشت 
خانم سرپرست خانوار را د   ر کارگاه مشغول به کار کنم، ما د   ر کارگاه 
همه مثل یک خانواد   ه بود   یم. کار من د   ر زمینه تولید    لباس نوزاد    یا 
همان سیسمونی و لباس بچه تا سن پنج سال است اما متأسفانه 
به د   لیل شیوع کرونا، نوسان های اقتصاد   ی و افزایش بی رویه قیمت 
مواد    اولیه کارگاه را تعطیل کرد   م زیرا همه اجناسی که برای شب 

عید    تولید    کرد   یم د   ر انبارمان ماند   ه است.

شرایط سخت اقتصاد   ی س
وی تصریح کرد   : متأسفانه افزایش ناگهانی د   الر مشکالت زیاد   ی 
بــرای کارگاه های کوچک تولید   ی مانند    من به وجود    آورد   . حتی 
کارگاه هایی با 12 و 2۰ ســال سابقه هم مجبور به تعطیل کرد   ن 
شد   ند    و به طور قطع د   وام آورد   ن برای افراد   ی مانند    من که ۹ سال 
سابقه د   ارند    کار بسیار سختی است. د   ر روزهای شیوع کرونا د   و ماه 

سفارش گان یکسره و اتاق عمل و بیمارستان را توانستیم بگیریم و 
خیاط ها د   ر خانه شان کار را انجام می د   اد   ند    اما پس از آن باز هم به 

امید    پایان کرونا کار را برای فروش تابستان اد   امه د   اد   یم.
وی خاطرنشان می سازد   : پس از تعطیلی کارگاه یک اتاق خانه ام 
را بــه کارگاه تبد   یل کرد   م و برش را انجام می د   هم، این طبقه نیز 
متعلق به پد   ر و ماد   رم است و د   ر این شرایط امکان اجاره یا خرید    

منزل و راه اند   ازی مجد   د    کارگاه بعید    است.

فرزند   انم، بهترین انگیزه س
از او د   ربــاره انگیزه اش برای کار که می پرســم بالفاصله توضیح 
می د   هــد   : چهار فرزند    خوب و خانواد   ه ای مهربان د   ارم که بهترین 
انگیزه برای زند   گی و تالش من هســتند   . هد   ف من زند   گی آرام 
و د   ید   ن موفقیت های بچه هاست خوشحالم که فرزند   انم کنار من 
هســتند    و د   رس می خوانند    اما د   ر شرایط فعلی امید   وارم حمایت 

مسئوالن را د   اشته باشیم تا بتوانیم کار را اد   امه د   هیم.

گفتوگویقدسبابانویکارآفرینخیاط

کرونا روزی زنان سرپرست خانوار را قیچی کرد   ه است

کارآفرینیکارآفرینی

مهدیکاهانیمقدم:فعالیت تعاونی های مسکن کارکنان اد ارات 
و نهاد های مختلف، از ابتد ا تاکنون همواره د ارای فراز و فرود های 
زیاد ی بود ه اســت؛ هر چند  د ر سال های ابتد ایی با راه اند ازی این 
تعاونی ها، بسیاری از کارکنان با شرایطی مناسب و عموماً سهل و 
آسان، خانه د ار شد ند  و این موضوع سبب استقبال بیشتر مرد م و 

روند  رو به افزایش تعد اد  تعاونی های مسکن شد .
اما رفته  رفته ضعف عملکرد  برخی از این شرکت های تعاونی و به 
اشــتراک گذاشته شد ن تجربه های تلخ اعضای آن، که د ر بیشتر 
موارد  نه  تنها سرپناهی به د ست نیاورد ه بلکه به مالباختگانی بی پناه 
تبد یل  شد ه بود ند ، رفته  رفته چهره تعاونی های مسکن را خد شه د ار 

کرد  و از مقبولیت عمومی آن ها کاست.
هر چند  به گفته مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنها 
۵ د رصد  تعاونی های مسکن، مشکل د ار هستند  اما عملکرد  همین 
۵ د رصد  کافی است تا مرد م د یگر به تعاونی های مسکن به عنوان 
راهی میانبر برای خانه د ار شد ن خود  نگاه نکنند ؛ به خصوص تجربه  
سال های اخیر از بد عهد ی و ناکامی تعاونی های مسکن نیز برای 

بی اعتبار کرد ن این شرکت ها کافی است.
تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان فاروج د ر خراسان شمالی نیز 
یکی از تعاونی هایی است که با وجود  گذشت بیش از 2۰ سال از 
نام نویسی اعضایش، نتوانسته به تمام وعد ه های خود  جامه عمل 

بپوشاند  و آن ها را بی د غد غه صاحب خانه کند .
خانه ای که فقط اسم خانه را ید ک می کشد ؛ قلکی که نه د ر د ارد  
و نه پنجره، تأسیسات زیربنایی اش مشکل د ار است؛ پیمانکاران از 
ارزان ترین مصالح و شیوه های ساخت وساز برای جمع  کرد ن این 
پروژه 2۶2 واحد ی استفاد ه کرد ه اند  اما با گذشت ۶ سال از آخرین 
وعد ه مد یران، هنوز هم د ر تکمیل و تحویل این واحد ها به تعد اد  

زیاد ی از اعضا ناکام ماند ه اند .

انتظار 25 ساله برای خانه د ار شد نس
این جمالت را آد ینه محمد  برزگر، یکی از اعضای تعاونی مسکن 
فرهنگیان شهرستان فاروج می گوید ؛ او با یاد آوری اینکه از سال 
7۴ به امید  خانه د ار شد ن د ر این شرکت تعاونی نام نویسی کرد ه 
است، می افزاید : از آن زمان تاکنون هر زمان مد یران تعاونی پولی 
خواسته اند ، واریز کرد ه و هر بار د لخوش تر از قبل به وعد ه های آنان، 

چشم  انتظار نشسته است.
وی خاطرنشــان می کند : اکنون هم که می گویند  خانه ها آماد ه 
تحویل شــد ه است اما تا تکمیل شد ن راه د رازی د ر پیش د ارد  و 

مسئوالن شرکت تعاونی از عمل به تعهد شان سر باز می زنند  و زیر 
بار اشکال های موجود  نمی روند .

آد ینه محمد  می گوید : بسیاری از واحد ها نه  تنها د ر و پنجره ند ارند  
که تأسیسات و امکانات د اخلی آن ها هم با ایراد های اساسی روبه رو 
بود ه و این د ر حالی است که حتی همان واحد های به  ظاهر تکمیل 
 شد ه نیز به لحاظ لوله کشی آب و فاضالب، برق، کابینت و امثال 
آن د ارای مشکل است و کارشناسان هیئت نظارت خراسان شمالی 
برای این واحد ها 1۵ ایراد  اساسی را شناسایی و به د ستگاه قضایی 

اعالم کرد ه اند .

بد عهد ی هیئت مد یره س
حسینعلی نیرومند ، د یگر عضو تعاونی مسکن فرهنگیان فاروج 
اســت که همــراه حد ود  1۰۰ نفــر از اعضا ناچار به شــکایت و 
پیگیری های قضایی نسبت به بد عهد ی مسئوالن این تعاونی شد ه 
است؛ او می گوید : ابتد ا قرار بود  عالوه بر واریزهای نقد ی اعضا، به 
ازای هر واحد  2۰ میلیون تومان د ر قالب تسهیالت بانکی پرد اخت 
کنیم اما این مبلغ به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و اعضا حاال 
باید  هزینه کم کاری و بد عهد ی هیئت  مد یره، باال رفتن قیمت تمام  

شد ه ناشی از اتالف وقت آنان و افزایش نرخ تورم را بپرد ازند .
وی با بیان اینکه ابتد ا قرار بود  این واحد ها تا پایان سال ۹۳ تکمیل 
و تحویل اعضا شود ، اضافه می کند : بر اساس آخرین وعد ه رئیس 
و اعضای هیئت  مد یره تعاونی مسکن فرهنگیان فاروج د ر جریان 
بازد ید  مد یر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان شمالی د ر 
تیرماه ۹۵، قرار شد  تمامی 2۶2 واحد  مسکونی این پروژه تا مهرماه 
همان ســال د ر اختیار اعضا قرار گیرد ، اما این کار تا اواخر ســال 

۹8 به د رازا کشــید  و د ه ها نفر نیز هنوز به خاطر تکمیل نبود ن 
واحد ها و خرابی و نواقص زیاد  زیرساخت ها، از تحویل گرفتن واحد  
مسکونی خود د اری کرد ه اند . قد یر خوش خرام نیز به پیگیری های 
فراوان اعضا طی چند  سال اخیر اشاره می کند  و می گوید : د ر این 
مد ت به مراجع مختلف از جمله د ستگاه قضایی شکایت کرد ه اند  
اما مسئوالن هیئت  مد یره تعاونی با وجود  الزام قانونی به تکمیل 
و تحویل سریع واحد ها به اعضا، همچنان از انجام  وظیفه و جلب 
رضایت شاکیان طفره می روند . او تصریح می کند : مسئوالن این 
تعاونی که ضروری است حساب ها و فعالیت های مالی و اقتصاد ی 
آنان توسط اد اره کل تعاون و د ستگاه قضایی بررسی و حساب کشی 
شود ، برای ظاهرســازی و فرار از پیگرد های قضایی و قانونی، به 
تازگی چند  پیمانکار برای تکمیل سیم کشی ساختمان، لوله کشی 
و رفع د یگر کاســتی ها به کار گرفته اند  کــه با توجه به بضاعت 
اند ک و نیروی بسیار کم به سرمنزل مقصود  رسید ن فعالیت این 
پیمانکاران، ماه ها زمان خواهد  برد . به همین خاطر خیلی از اعضا 
به ناچار با هزینه شخصی شروع به رفع کاستی های واحد  ۶۶ متری 

خود  کرد ه اند  تا خانواد ه شان هر چه زود تر صاحب سرپناه شوند .

ضعف نظارت د ستگاه های باالد ستیس
د ر عین  حال به نظر می رسد ، بیشترین تقصیر د ر ایجاد  نارضایتی 
برای صد ها نفر از فرهنگیان د ر این پروژه، پس از سوءمد یریت و 
تخلف های آشکار مد یرعامل و اعضای هیئت  مد یره تعاونی مسکن 
فرهنگیان فاروج، از نبود  یا ضعف نظارت د ستگاه های باالد ستی 
همچون اد اره کل تعاون استان سرچشمه می گیرد  و بخشی نیز 

ناشی از وجود  خألهای قانونی د ر این زمینه است.
برخی کارشناســان با اشــاره به ســاختار ضعیف تعاونی ها د ر 
کشــور می گویند : اینکه وزارت تعاون بــر تعاونی ها نظارت کند ، 
ناد رست ترین شکل نظارت است و این بخش باید  سازوکار نظارتی 
را د ر د اخــل خود ش شــکل د هد  و ماننــد  اتحاد یه ها د ر بخش 
خصوصی عمل کند . آن ها با تأکید  بــر اینکه د ولت ناظر خوبی 
نیســت، به خأل قانونی د ر این زمینه اشاره می کنند  و می گویند : 
مشکل نظارت د ر تعاونی های مسکن ساختاری است؛ نباید  از یک 
وزارتخانه یا د ستگاه د ولتی انتظار د اشت که بر عملکرد  تعاونی ها 
نظارت کند ؛ بلکه شاید  بهترین بخش د ر این خصوص اتاق تعاون 
باشد  که با تقویت و ایجاد  بازوهای اجرایی می تواند  تمامی تعاونی ها 
از جمله تعاونی های مسکن را د ر برگیرد  و از بروز تخلف د ر قالب 

آن ها بکاهد .

نبودنظارتوخألقانونیصدهافرهنگیفاروجرابهدردسرانداخت

رؤیای خانه  د ار شد ن به چهارد یواری قلکی انجامید 

گزارشگزارش
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*•فریادمددجویانکمپهای
ترکاعتیاداجباریرامیشنوید!

مراکز ترک اعتیاد  اجباری براســاس ماد ه 16 قانون مبارزه با 
مواد مخد ر، برای نگهد اری و ارائه خد مات به معتاد ان متجاهر 
و بی خانمانــی که به  طور علنی د ر خیابان ها به مصرف مواد  
می پرد ازند  و یا افراد ی که به  اجبار و بد ون تمایل و خواســته 
خود ، برای د رمان سپرد ه می شوند ، پیش بینی  شد ه و به همین 

خاطر به مراکز ماد ه 16 نیز معروف شد ه اند .
براساس آنچه معتاد ان مرخص شد ه از مراکز ماد ه 16 مشهد  
می گویند ، تصویری بسیار د هشتناک و تأسفبار بد ست می آید  
که حتی فلســفه وجود ی این مراکز را نیز زیرسؤال می برد . 
مراکــزی که ابتد ا هد ف از راه اند ازی آن ها، پاک کرد ن چهره 
شهر از نازیبایی ها ناشی از مصرف مواد  مخد ر، کارتن خوابی 
و ترد د  معتاد ان متجاهر د ر معابر و انظار عمومی و د ر نهایت 
د رمان و آماد ه سازی آنان، برای بازگشت به اجتماع بود ه است، 
تنها به محلی برای اســکان چند روزه معتاد ان تبد یل شد ه 
و نتوانســته هیچ  یک از اهد اف قانون گذاران را محقق کند . 
کاش این تمام ماجرا بود ؛ می گویند  بزرگ ترین مشکلی که 
د ر این مراکز وجود  د اشــته است، بی توجهی به هد ف اصلی 
یعنی ترک معتاد ان و نیز بد رفتاری های شد ید ، نبود  امکانات، 
بی توجهی به مسائل بهد اشتی و تغذیه نامناسب مد د جویان 
که د ر این مراکز بید اد  می کند .بی توجهی به ترک معتاد ان را 
از این  جهت می گویند  که به بهانه ترک اعتیاد ، به مد د جویان 
متاد ون می د هند . به اذعان کارشناسان، ترک این د ارو به  مراتب 
مشکل تر از ترک اعتیاد  به د یگر مواد مخد ر است و د ر بلند مد ت، 
خود ش قوز باال قوز می شود . این کارشناسان می گویند  به د لیل 
شرایط خاص و هزینه بر بود ن رعایت پروتکل ها و شیوه های 
استاند ارد  ترک اعتیاد ، متصد یان این مراکز تنها با هد ف مهار 
معتــاد ان و نه کمک به ترک آنان، به تجویــز این د ارو روی 
آورد ه انــد  و این شــیوه به رویه ای معمول د ر بیشــتر مراکز 

ترک اعتیاد  اجباری استان بد ل شد ه است.
گالیه اصلــی مد د جویان مراکز ماد ه 16 مشــهد ، از کمبود  
امکانات بهد اشــتی و بی توجهی به تغذیه آنان است و اصرار 
د ارند  این موضوع را به گوش مسئوالن برسانند  که مد د جویان 
این مراکز بیشــتر اوقات گرسنه اند  و همان وعد ه های غذایی 
کوچــک نیز هیچ کیفیت و ارزش غذایی ند ارد . مد د جویان به  
اجبار فرستاد ه  شد ه به این مراکز، همچنین از کوچکی و کثیفی 
سالن و ســوله های نگهد اری و تحمل سرما و گرمای شد ید  
د ر فصول سرد  و گرم سال، گالیه مند  و مد عی هستند  همین 
شرایط نامطلوب شاید  بزرگ ترین عامل لجبازی آن ها با جامعه 
است؛ چراکه به این باور رسید ه اند  جامعه برایشان هیچ ارزشی 

قائل نیست و بود  و نبود شان برای کسی اهمیتی ند ارد .
به همین خاطر و برخی اتفاق های د یگری که د ر تعد اد ی از این 
مراکز رخ  د اد ه و می د هد ، د یگر خیلی از خانواد ه های معتاد ان به 
تحویل اجباری وصله ناجور خانواد ه خود  راضی نمی شوند  و تمام 
سختی، مشقت جانکاه و تبعات اقتصاد ی و اجتماعی ناشی از 
اعتیاد  او را به  اجبار متحمل می شوند . د ر مقابل اما مسئوالن، 
با رد  برخی از ایــن اد عاها و توجیه برخی د یگر، د لیل اصلی 
وجود  مشکالت و ناتوانی د ر رسید گی مناسب به مد د جویان را، 
کمبود  اعتبار عنوان و اذعان می کنند ، د ر حالی  که نگهد اری هر 
مد د جو د ر این مراکز ماهانه نزد یک به یک میلیون تومان هزینه 
د ربرد ارد ، اما اعتبارات تخصیصی بســیار کمتر از این میزان 
است و این موضوع کاستی هایی را د ر بحث بهد اشت، تغذیه و 
ترک اعتیاد  مد د جویان سبب شد ه است.از سوی د یگر، عالوه بر 
وعد ه های کمک وزیر بهد اشت برای همیاری با بهزیستی، اعالم 
 شد ه بود  به  زود ی چند  سوله جد ید  به  منظور افزایش قابل توجه 
ظرفیت نگهد اری معتاد ان متجاهر د ر مشهد  اختصاص می یابد . 
شهرد اری مشهد  نیز اعالم کرد ه امسال همانند  سال قبل کمک 
3میلیارد  تومانی برای جمع آوری معتاد ان متجاهر د ر اختیار 
بهزیســتی استان قرار می د هد . با این  وجود  انتظار می رود  هر 
چه زود تر شــاهد  ارتقای سطح کیفیت خد مات ارائه  شد ه به 
مد د جویان د ر مراکز ترک اعتیاد  اجباری باشیم. بد ون ترد ید  این 
مهم با فرض تحقق همه وعد ه های د ولتمرد ان، تنها با نظارت 

د قیق و مستمر د ستگاه های مسئول ممکن خواهد  شد .

خراسانرضویرکوردشکست
*•ثبت6هزارو780واقعهازدواج

دردوماهابتداییامسال
مد یــرکل  قــدس: 
ثبــت اســناد  و امالک 
گفت:  خراســان رضوی 
ثبت  با  خراســان رضوی 
واقعــه  و 780  6هــزار 
ازد واج د ر د و مــاه ابتد ای 
ســال  به د لیل شــیوع 

ویروس کرونا، موفق به کسب رتبه اول د ر ثبت وقایع ازد واج  
کشور شد .محمد حســن بهاد ر افزود : 9/8د رصد  از  68هزار و 
965 واقعه ازد واج ثبت شد ه کشور د ر د و ماه ابتد ای امسال به 
خراسان رضوی اختصاص د اشته که از این میزان 2هزار و651 
واقعه ازد واج مربوط به شهرستان مشهد  و 4هزار و 129ازد واج 
ثبت شد ه نیز د ر سایر شهرستان های استان انجام شد ه است.

مد یرکل ثبت اسناد  و امالک افزود : با توجه به شرایط خاص 
ایجاد  شد ه به د لیل شیوع ویروس کرونا، شاهد  کاهش میزان 
ازد واج نسبت به مد ت مشابه د ر کشور بود ه ایم که این میزان 
د ر استان خراسان رضوی نیز 27د رصد  نسبت به د و ماه ابتد ایی 
سال قبل کاهش د اشته اســت .بهاد ر تصریح کرد : د ر د و ماه 
منتهی به ارد یبهشت ماه امسال میزان طالق د ر استان کاهش 
22 د رصد ی د اشته و 2هزار و 246واقعه طالق د ر این مد ت د ر 
د فاتر رسمی طالق استان ثبت شد ه که متأسفانه پس از تهران با 
4هزار و 178 واقعه طالق، بیشترین میزان طالق د ر کشور است .

متهمانپروندهسرقتبزرگ
درچنگالقانونگرفتارشدند
*•باند»ماسکیها«عاملسرقت
53دستگاهتلویزیون40اینچ

فرماند ه قرمــز: خط
از  مشــهد    انتظامــي 
متهم چهار   د ستگیري 
53 ســرقت   پرونــد ه 

تلویزیــون  د ســتگاه 
ال ای د ی 40 اینــچ د ر 

مشهد  خبر د اد . 
ســرهنگ عباس صارمي ســاد اتي، رئیس پلیس مشهد  د ر 
تشریح این پروند ه گفت: گزارش سرقت 53 د ستگاه تلویزیون 
ال اي د ي 40 اینچ از یک پروژه ســاختماني د ر شهر مشهد ، 

پلیس را بر آن د اشت براي پیگیري موضوع وارد  عمل شود .
فرماند ه انتظامی مشهد  افزود :پیگیری ماجرا با توجه به مکان 
وقوع جرم، به تیم هاي تجسس کالنتري شهید  آستانه پرست 

ارجاع و د ر این زمینه د ستورهای مورد  نیاز صاد ر شد .
مأموران پلیس د ر این مأموریت ضربتي تحقیقات گسترد ه 
خود  را آغاز و با بررســي اد له و ســرنخ هاي  بد ســت آمد ه 
توانســتند  هویت یکی از مجرمان را که د ر روز وقوع ارتکاب 
سرقت 53 د ســتگاه تلویزیون ال ای د ی 40 اینچ د ر محل 
حضور د اشته را شناسایی و محل ترد د  او را رد زنی و د ر یک 

اقد ام غافلگیرانه به عنوان نخستین مظنون د ستگیر کنند .
سرهنگ عباس صارمی ساد اتی گفت: پس از انتقال مرد  جوان 
به مقر پلیس و آغاز بازجویی ها، مظنون پروند ه د ر تحقیقات 
اولیه منکر ارتکاب هر گونه سرقتي بود  که با توجه به اد له قوی 

موجود ، با د ستور مقام قضایي، راهي زند ان شد .

نيسان آبي، سرنخ رد زني تلويزيون هاي سرقتيس
فرماند ه انتظامی مشــهد  عنوان کرد : تیم های تجسس روی 
د یگر زوایای پروند ه هم تمرکز کرد ه و د ر حین بررسي یکی 
از د وربین هاي مد اربســته د ر اطراف محل سرقت، مشاهد ه 
کرد ند  عامالن ســرقت د ر زمان وقــوع جرم د ر حالي که به 
صورت خود  ماســک زد ه بود ند ، با روشی خاص به این پروژه 
ســاختمانی وارد  شــد ه و د ر زمان کوتاهی و به سرعت 53 
د ستگاه تلویزیون ال اي د ي 40 اینچ را به وسیله یک د ستگاه 
وانت نیســان آبي رنگ به سرقت می برند . وقتی مشخصات 
خود رو مورد  بررسی قرار گرفت، معلوم شد  خود رو مذکور به 
صورت کرایه اي به کار گرفته شد ه است.وي خاطرنشان کرد : 
د ر اد امه تحقیقات پروند ه با رد زني هاي د قیق مشخص شد ، 
متهمان تلویزیون هاي ســرقتي را د ر مید ان حافظ از خود رو 
وانت نیسان به یک د ستگاه خود رو وانت مزد ا انتقال د اد ه اند .

ســرهنگ صارمي عنوان کرد : با بد ســت آمد ن این سرنخ و 
رد گیری آن، رد پاي عامالن ســرقت تا بولوار پیروزي مشهد  
کشید ه شــد  و به خانه فرد ی رسید  که مالک آن د ر ابتد ای 
ماجرا و با د ستور قضایی بازد اشت شد ه بود  و مکانی د یگر هم 
د ر این زمینه مورد  شناســایی مأموران قرار گرفت. برهمین 
اســاس، اطالعات د یگری واصل شــد  که  10 د ســتگاه  از 
تلویزیون های سرقت شد ه د ر خانه متهم تخلیه شد ه که لوازم 

سرقتی د ر پی بازرسی از محل کشف شد .

د ستگيري سه متهم د يگر س
فرماند ه انتظامي مشــهد  بیان کرد : با کشف 10 تلویزیون و 
لو رفتن ناگفته ها، تیم تجسس کالنتري شهید  آستانه پرست، 
تحقیقات خود  را از متهم اصلي پروند ه با د ستورات مقام قضایي 
اد امه د اد ند  و د ر پیگیري این ســرقت، سه متهم د یگر که با 
د و د ستگاه خود رو پژوپارس و پراید  111 د ر ارتکاب سرقت 
و انتقال تعد اد ي از تلویزیون هاي ســرقتي نقش د اشته اند ، 
شناسایي و این افراد  را نیز د ستگیر کرد ند . سرهنگ صارمي 
اظهار کرد : تلویزیون هاي ســرقتي د ر این عملیات ضربتي 
پلیس کشف شد  و تحقیقات پلیسي با د ستورات مقام قضایي 

براي روشن شد ن د یگر ابعاد  مبهم این پروند ه اد امه د ارد .

•کشفمحمولهسیگارقاچاقدرشیروان
بجنورد-خبرنگارقدس: جانشــین فرماند هی انتظامی 
شــیروان از کشف بیش از یک هزار و 280 نخ سیگار قاچاق 
د ر این شهرستان خبر د اد . سرهنگ محمد  روهنا د ر تشریح 
این خبر گفت: د ر پی د ریافت خبری مبنی بر اینکه یک واحد  
صنفی اقد ام به فروش کاالی قاچاق می کند ، بنابراین مراتب 

د ر د ستور کار مأموران کالنتری 12 شیروان قرار گرفت.
وی افزود : طی هماهنگــی مقام قضایی واحد  صنفی مذکور 
مورد  بازرسی قرار گرفت که د ر بازد ید  از آن 64 بسته سیگار 
قاچاق به تعد اد  یک هزار و 280 نخ انواع سیگار کشف و ضبط 
شد .جانشین فرماند هی انتظامی شیروان با اشاره به اینکه د ر 
این رابطه یک نفر متهم د ستگیر شد ، خاطرنشان کرد : متهم 
به همراه پروند ه متشــکله و اقالم مکشوفه برای سیرمراحل 

قانونی به اد اره تعزیرات حکومتی معرفی شد .

یکمقامقضاییخبرداد
•دستگیریرمالمجازیدرفضایی

حقیقی
خبرنگاران:  باشگاه
فــرد ی کــه از طریق 
رمالــی و د عانویســی 
د ر گروه هــای مختلف 
اجتماعی  شــبکه های 
به  د اشــت،  فعالیــت 
همد ســتش  همــراه 
د ســتگیر شد .غالمرضا 
قنبــری راد ، قاضی ویژه فضای مجازی د اد ســرای عمومی و 
انقالب مرکز خراســان رضوی، د ر تشریح ماجرا گفت: متهم 
اصلی با فعالیت د ر شبکه های اجتماعی، وجوه قابل توجهی 
از هموطنــان را د ریافت می کرد  و بــرای اینکه رد ی از خود  
باقی نگــذارد ، فرد ی را اجیر کرد ه بــود  تا کارت های بانکی 
متعد د ی برایش مهیــا کند .وی افزود : آن فــرد  نیز از افراد  
مختلفی کارت های بانکی را اجاره می کرد  و د ر اختیار متهم 
اصلی پروند ه قرار می د اد ، بنابراین با صد ور د ستور قضایی هر 
د و متهم این پروند ه توسط پلیس فتا د ستگیر شد ند .قاضی 
ویژه فضای مجازی اد امه د اد :هنگام د ستگیری از متهم اصلی 
مقد اری مواد  صنعتی نیز کشــف شد ه است.قنبری راد  بیان 
کرد : به هموطنان توصیه می شــود  د ر استفاد ه از شبکه های 
اجتماعی مراقب این گونه افراد  شــیاد  باشند ، زیرا د ر برخی 
مــوارد   با امید وار کرد ن افراد  به امــور واهی، عالوه بر برد ن 
اموال آن ها، سوءاستفاد ه های حیثیتی نیز صورت گرفته است.

پروینمحمدی: باورکنید  د ید ن اشــک های 
پد رهــا، ماد رهــا، همســران و بچه هایی که 
عزیزشــان را به علت ویروس کرونا از د ســت 
می د هند ، سخت شد ه و من و همکارانم کم کم 

خود مان هم از د ست خواهیم رفت.
این مطالب را د کتــر علیرضا صد اقت، رئیس 
بخش آی سی یو کرونای بیمارستان امام رضا)ع( 
د ر گفت وگو با خبرنگار ما می گوید  و می افزاید : 
اگر مرد م مثل روزهای اول شیوع کرونا )اسفند  
و فرورد ین و اوایل ارد یبهشت( همکاری نکنند ، 
فاصله گذاری اجتماعی را جد ی نگیرند ، اگر د ر 
مراسم و مجالس ترحیم و عروسی شرکت کنند  
و د ر خانه نمانند  و بد ون ضرورت به خیابان ها، 
پاساژها، فروشگاه ها و مسافرت شمال و جنوب 
بروند ، اگر ماسک نزنند  و د ست های خود  را به 
طور مکرر با صابون شست وشو ند هند  و کرونا 
را جد ی نگیرند ، روزهای تلخ از د ســت د اد ن 

عزیزانمان را د وباره تجربه خواهیم کرد .
 وی می افزاید  : روز گذشته د ختر 16ساله مبتال 
به ســرطان را به علت بیماری کرونا از د ست 
د اد یــم. کرونا همچنین چــراغ زند گی جوان 
36ساله ای که می توانســت چراغ خانواد ه ای 
را روشــن نگه د ارد  و بیماری زمینه ای ند اشت 
را خاموش کرد . اکنون پزشــک 50ساله رو به 
مرگ را د ر آی ســی یو  بســتری کرد یم، زن 
بارد اری را پس از ســفر 15روزه شمال با حال 
اسفناک و مبتال به کرونا به بخش آی سی یو 
آورد ند  و صحنه های د لخراش د یگری که تمام 
زحمت های  چهار ماهه ما را د ر کنترل و مقابله 

با کرونا، نقش برآب کرد ه است. 

طعمه بعد ی کرونا چه کسی است؟ س
عضــو کارگروه کنتــرل و مراقبــت و د رمان 
کرونای د انشــگاه علوم پزشــکی مشهد  اد امه 
د اد ه و می افزایــد : د ر چهار ماه گذشــته من و 
همکارانم د ر تیم های پرســتاری، مراقبت های 
ویژه، د ســتیاران مراقبت های ویژه، د ستیاران 
فوق تخصصی مراقبت های ویژه، طب اورژانس، 
عفونی، بیهوشی، بهیاران، کمک بهیاران و... و 
حتی خد مه این بخش، بارها و بارها مرگ را به 
چشم خود  د ید ه ایم و هر بار تصور اینکه طعمه 
بعد ی کرونا کد ام یک از ما هستیم، ذهنمان را 

به خود  مشغول کرد ه است. 
د ر ایــن مد ت  همــکار فوق  تخصص خون ما 
و چنــد  پزشــک عمومی د ر بخــش کرونا و 
آی  ســی  یو، جان خود  را فد ای بیمارانشــان 
کرد ه اند  و35 پزشک و پرستار ما به کرونا آلود ه 
شد ند  که با بســتری د ر بخش و یا  آی سی یو 

خوشبختانه بهبود  یافتند .

تالش د ر شرايط سختس
رئیس بخش آی ســی یو کرونای بیمارستان 
امام رضا)ع( با بیان اینکه د انشگاه علوم پزشکی 
مشهد  د ر مقایسه با د یگر استان ها مانند  تهران، 
شــیراز و اصفهان، بهترین نتایج را د ر مقابله با 
کرونا و نجــات جان بیماران بد ســت آورد ه، 
خاطرنشــان می کند : ما با همت و تالش همه 
تیم های مراقبــت و د رمان کرونا توانســتیم 

شرایط سخت ماه های اسفند ، 
فرورد یــن و ارد یبهشــت را 
روزهایی  بگذاریم.  پشت سر 
که همکاران جوان من مبتال 
و بستری شد ند ، همسر خود م 
د چار کرونا شد  و 20 روز د ر 
خانه به کمک د ختر کوچکم، 

مراقبت و د رمان شد . 
می کند :همکاری  تأکید   وی 
مرد م و عد م حضورشــان د ر 
مجامــع موجب شــد  از آن 
شرایط ســخت عبور کنیم، 

آمــار مبتالیان را کاهش د هیم و ســوله های 
قرنطینه را جمع کنیم و شاهد  بازگشایی ها د ر 
چارچوب پروتکل های بهد اشتی باشیم، اما گویا 
مرد م خیلی زود  فراموش کرد ند  که کرونا هنوز با 

ماست و خطر د ر کمین ما نشسته است.

يک باورغلطس
د کتر صد اقت به نکته مهمی اشــاره کرد ه  و 
می گوید : متأسفانه باور غلط  مرد م به اینکه با 
کرونا کنار آمد ه ایم و د رک اشــتباه از شعار»با 
کرونا باید  زند گی کنیم« به معنای بی خطر بود ن  
کرونا  و رفتارهــای اجتماعی پرخطر و اینکه 
خیلی زود  کرونا را پایان یافته حساب کرد یم، 
موجب شــد ه امروز به وضعیت قرمز برسیم و 

کرونا  همه را تهد ید  کند .

بازگشايی ها و بايد ها و نبايد هاس
وی یاد آور می شود : باید  قبول کنیم بنا به شرایط 
اقتصاد ی، سیاســی، فرهنگی و از همه مهم تر 
امنیتی، مجبور به بعضی بازگشایی ها هستیم، 
اما د ر این زمینه باید  محتاط باشــیم و اشتباه 
نکنیم. کمیته علمــی مقابله با کرونا با کمک 
آستان قد س رضوی، استاند اری و شورای تأمین، 
تصمیم هایی اتخاذ می کنند  که نیاز به کمک و 

همراهی مرد م د ارد . 
بنابراین اگر بعضی مشــاغل برای امرارمعاش 
و گذران زند گی مجبور به بازگشایی هستند ، 

به معنــای آن نیســت که 
بازگشــایی های  خواهــان 
غیرمنطقــی باشــیم یا به 
صــورت لجام گســیخته به 
رســتوران ها،  خیابان هــا، 
میهمانی، مسافرت و... برویم. 
بازگشــایی ها باید  با تصمیم 

د رست و خرد مند انه باشد . 
مرد م روزهای نخست با کاد ر 
د رمان همــکاری می کرد ند ، 
ولی به محض تمام شــد ن 
قرنطینه و شــعار »ما باید  با 
کرونا زند گی کنیم« گویا هیجان های مرد م به 
خیابان ها، ســفرها و... کشید ه شد  و اینکه د ر 
خانه نمانند ، چرا؟ چون این شــعار را د رست 
تعریف نکرد یم، چون ما نمی توانستیم از آن ها 

حمایت کنیم. 

همراهی و عملکرد  خوب آستان قد س س
د کتر صد اقت با تأکید  بر اینکه ما د یگر قرنطینه 
کلی را نخواهیم د اشــت و نمی توانیم د اشــته 
باشــیم، تصریح می کند : د ر بحث بازگشایی 
حرم مطهر رضوی زمانی که ممکن بود   د ر ماه 
رمضان و شب های قد ر با ازد حام مرد م روبه رو 
شویم، آستان قد س با کارگروه مقابله با کرونا 
خیلی همراهی خوبی د اشت و بازگشایی حرم 
با ظرافت خاصی انجام شــد  که مشکلی پیش 
نیایــد . از این رو د ر بازگشــایی های د یگر نیز 
باید  مراقب باشیم. د ر اینکه د ولت مجبوراست 
بازگشــایی ها را انجام د هد  و کارگروه مقابله با 
کرونا هم مجبور است حمایت های خود ش را 
شروع کند ، شــکی نیست، ولی مرد م هم باید  
توجه د اشــته باشند  وقتی آموزش و پرورش با 
آن همه د انش آموز تعطیل می شود  و کالس ها 
را مجازی برگزار می کنند  و وقتی نماز جمعه با 
آن همه عظمتش برگزار نمی شود ، یعنی ما د ر 
شرایط بسیار خطرناکی هستیم. باز هم باید  به 
مرد م بگوییم ما با کرونا زند گی می کنیم، ولی 
رعایت کرد ن محد ود یت ها را باید  د اشته باشیم. 

فرهنگ خوبی که زود  فراموش شد  س
د کتر صد اقت  با اشاره به اینکه برگزاری مجالس 
ترحیــم د ر د نیای مجازی بســیار خوب بود ، 
تصریح کرد : ما فرهنگ بســیار خوبی را ابد اع  
و مجالس ختــم و ترحیم را د ر د نیای مجازی 
برگزار می کرد یم، ولی متأسفانه د وباره مجالس 
ترحیم را د ر مســاجد ی که  تهویه مناســبی 
ند ارند ، برگــزار و با این کار ذرات ویروس را د ر 
هوا پخش می کنیم.عروســی هایی که د ر این 
مد ت برگزار نمی شد ، می توانست نهضت خوبی 
را برای عروســی های کم خرج به د نبال د اشته 
باشد ، ولی اکنون د وباره همان هزینه ها، مخارج 
و چشم وهمچشمی ها و... . وی اضافه می کند : 
د رست است وقتی تاالرها تعطیل باشند ، صنوف 
د چار ضرر و زیان می شوند ، اما بد ون ضرر و زیان 

نمی توانیم از کرونا عبور کنیم. 

مرد م به ما رحم کنيد  س
رئیس آی سی یو کرونای بیمارستان امام رضا)ع( 
می افزایــد : از مرد م می خواهیم به کاد ر د رمان، 
به من و همکارانم که چهــار ماه بد ون وقفه و 
خستگی کار کرد یم، رحم کنند  . همه همکارانم 
د ر طب اورژانس، مراقبت هــای ویژه، عفونی، 
د اخلی، ریه،ارتوپد ی، اورولوژی، زنان،پرستاری 
به خصوص پرستاران د ر بخش ویژه پشتیبان، 
آی ســی یو پشــتیبان و...، تــالش کرد ند  تا 
خانواد ه ای عزیزش را از د ســت ند هد  و ماد ری 
د اغد ار نشود . من چند  ماه بد ون تعطیلی از 15 
اسفند  تا اواسط ارد یبهشت، هر روز چه جمعه، 
چه ســال تحویل، چه روز تولد  د خترکوچکم، 
بد ون وقفه کار کرد م و یک روز استراحت نکرد م، 

فقط به این امید  که با کرونا مقابله کنیم . 

نقش رسانه هاس
وی اظهار امید واری می کند ، با اطالع رســانی 
روزنامه قد س و د یگر رسانه ها، شرایط به نحو 
مطلوبی تغییر کند  و مرد م با آگاهی از خطرهای 
کووید 19 ، بیشــتر مراقب خود شــان و سایر 

هموطنانشان  باشند .

رئیسبخشآیسییوکرونایبیمارستانامامرضاjدرگفتوگوباقدس:

نگذاريد  روزهای تلخ برگرد ند 

شعار»با کرونا بايد  
زند گی کنيم« به معنای 

بی خطر بود ن  کرونا  
و رفتارهای اجتماعی 
پرخطر و اينکه خيلی 

زود  کرونا را پايان يافته 
حساب کرد يم، نيست

بــرشبــرش

آبوهواآبوهوا

یادداشتیادداشت
مهدیکاهانیمقدم
annotation@qudsonline.ir

قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد : طبق تحلیل 
نقشه های آیند ه  نگری و تصاویر ماهواره هواشناسی، طی امروز 
سه شنبه پد ید ه غالب جوی د ر سطح استان وزش باد  همراه با 
گرد وخاک خواهد  بود ، به طوری که د ر مناطق باد خیز وزش 
باد  شد ید  موقتی د ور از انتظار نیست. همچنین طی این مد ت 
رشد  ابرهای همرفتی برای مناطقی از استان پیش بینی شد ه 
که د ر مناطق کوهســتانی شمال غرب استان احتمال رگبار 
پراکند ه باران و رعد وبرق د ور از انتظار نیست. از امروز نیز روند  

کاهش نسبی د مای هوا آغاز خواهد  شد .
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باشگاهخبرنگاران: رئیس کل د اد گستری 
خراسان شــمالی د ر یــک نشســت خبری 
توضیحاتی د ربــاره پروند ه های مهم قضایی 

بجنورد  ارائه د اد .

جاعالن اسکناس د ر زند انس
حجت االسالم اســد اهلل جعفری، رئیس کل 
د اد گســتری خراسان شــمالی، روز گذشته 
د ر یک نشســت خبری، با گرامید اشت آغاز 
هفته قوه قضائیه، د رباره تشکیل پروند ه جعل 
اسکناس های تقلبی د ر د ستگاه قضایی استان 
اظهار کــرد : 11 متهم به علت جعل و توزیع 
اسکناس های تقلبی د اخلی و خارجی که به 
صورت سازمان یافته د ر سطح کشور فعالیت 
د اشتند ، د ر استان د ستگیر و پروند ه آن ها د ر 
شعبه 2 بازپرسی د اد سرای این استان د ر حال 

رسید گی است.
حجت االســالم جعفری اعالم کــرد : از این 
متهمان 100میلیون تومان اسکناس جعلی، 
اسناد  جعلی و مقد اری طال کشف شد ه است.

وی د رباره بررسی و رسید گی به پروند ه ای د ر 
زمینه تأسیس شرکت هرمی، اظهار کرد : د ر 
این پروند ه چهار متهم د ســتگیر شد ه اند  که 
این متهمان د ر قالب ســه شرکت تلفیقی و 
سازمان یافته د ر سطح کشور فعالیت می کرد ند .

وی با یاد آوری ایــن مطلب که یک متهم از 
این پروند ه با قرار وثیقه آزاد  شد ه است، گفت: 
سایر متهمان ماجرا شناسایی و د ستور جلب 
آن ها صاد ر شد ه است.حجت االسالم جعفری، 
به تشکیل و رسید گی به پروند ه ای د ر زمینه 
تولید  و انتشار کلیپ های مبتذل و غیراخالقی 
اشاره کرد  و گفت: 6 متهم که به تهیه، تولید  
و توزیع محتوا های غیراخالقی مباد رت کرد ه 
بود ند ، د ستگیر و د ر حال حاضر با قرار وثیقه 

آزاد  شد ه اند .
وی د ربــاره پروند ه آلومینــای جاجرم اعالم 
کرد : این پروند ه 12هزار و 500 صفحه است 
که برای بررســی به د یوان عالی کشور ارسال 

شــد ه بود  و این د یوان پس از بررسی، پروند ه 
را به شعبه کیفری یک استان ارسال کرد ه و 
تا تیر ماه امسال نیز رأی نهایی توسط قاضی 
صاد ر خواهد  شــد .رئیس کل د اد گســتری 
خراسان شمالی، به پروند ه قاچاق سوخت د ر 
استان اشاره کرد  و گفت: این پروند ه د ر سال 
گذشته د ر د ستگاه قضایی استان تشکیل شد  و 
اکنون د ر مرحله اخذ د فاعیه متهمان است.وی 
خاطرنشان کرد : متهمان این پروند ه به صورت 
شبکه ای و سازمان یافته د ر چند  استان نسبت 
به قاچاق ســوخت اقد ام کــرد ه بود ند .وی به 
پروند ه رئیس  سابق سازمان صمت استان نیز 
اشاره کرد  و گفت: د ر حال حاضر این پروند ه د ر 
شعبه 101 د اد گاه کیفری 2 بجنورد  د ر حال 
رسید گی است.وی د رباره جزئیات پروند ه قیر و 
متهمان آن که تعد اد ی از آنان، مسئوالن سابق 
اجرایی د ر استان بود ند  نیز گفت: به متهمان 
این پروند ه، اتهام ها تفهیم شد ه و پروند ه آنان 
د ر شعبه ویژه د ستگاه قضایی استان د ر حال 

رسید گی است.

 ماجرای توهين يک عضو شورای شهرس
 به روستاييان

این مقام قضایی د رباره پروند ه های مفتوحه یک 

عضو شورای شهر بجنورد  د ر د ستگاه قضایی 
اســتان هم بیان کرد : یک پروند ه  این متهم 
د ر زمینه اهانت وی به اهالی یک روستاست 
که این عضو محکوم شــد ه است. وی به رأی 
اعتراض کرد ه و پروند ه او د ر شعبه 4 د ر حال 
رسید گی است و پروند ه د وم او  به اتهام تبلیغ 

علیه نظام د ر د اد سرا د ر حال رسید گی است.
حجت االســالم جعفری د رباره رسید گی به 
پروند ه استخر روباز بانوان د ر د ستگاه قضایی 
اســتان نیز بیان کرد : با توجــه به اینکه این 
استخر بد ون استفاد ه باقی ماند ه بود  و احتمال 
تخریب و هد ررفت بیت المال برای آن وجود  
د اشــت، بنابراین د ســتگاه قضایی استان به 
موضوع رســید گی کرد  و سرانجام شهرد اری 
تصمیم گرفت با انجام تغییــر کاربری از آن 
بهره برد اری کند  که با این تصمیم خوشبختانه 
ایــن پروژه تکمیل شــد ه و از تخریب نجات 

خواهد  یافت.

اختالس د ر شهرد اری يکی از شهرهاس
وی د رباره پروند ه یکی از شهرد ارها عنوان کرد : 
د ر این پروند ه شــهرد ار یکی از شهرستان ها 
و یــک کارمند  شــهرد اری بــه اتهام هایی 
شــامل اختالس، تضییع بیت المال، تحصیل 

مال نامشروع، تشکیل شبکه چند نفره اختالس 
با همکاری یکد یگر، جعل اســناد  شهرد اری 
از طریق صد ور یک پروانه ســاختمانی با یک 
شرکت مشخص و انجام معامالت ممنوعه از 

جمله د ر زمینه بتن، د ستگیر شد ند .
وی همچنین به رســید گی به پروند ه کشف 
اختالس د ر یکی از شهرد اری های استان اشاره 
و عنوان کرد : شــهرد ار آن شهر، مسئول امور 
مالی شــهرد اری و چهار عضو شورای شهر به 
اتهام هــای اختالس، ارتشــا و تضییع وجوه 
شهرد اری، د ستگیر شد ند .این پروند ه همچنان 
د ر حال رســید گی اســت، متهمان آن نیز با 
قــرار وثیقه و کفالت آزاد  هســتند  و تا امروز 
785 میلیون و 20هزار ریال از سوی آنان به 

بیت المال مسترد  شد ه است.

اقد ام های ضد امنيتی چند  متهمس
وی د ربــاره پرونــد ه اختــالس د ر آموزش و 
پرورش استان اظهار کرد : این پروند ه د ر سال 
گذشته با 24 متهم تشکیل و د ر حال حاضر 
د ر شعبه چهارم د ستگاه قضایی استان د ر حال 
رسید گی است و متهمان به د ستگاه قضایی 

استان احضار شد ه اند .
کرد :  حجت االســالم جعفری خاطرنشــان 
اختالس آنان 387 میلیــون تومان بود ه که 
210میلیون تومان آن به بیت المال مســترد  

شد ه است.
وی د ر خاتمــه د رباره احــکام پروند ه جرایم 
امنیتــی تعد اد ی از فرهنگیان اســتان اعالم 
کرد : حکم تجد ید نظر شعبه 4 د ستگاه قضایی 

استان د رباره این محکومان قطعی شد .
یاد آور  د اد گستری خراسان شمالی  رئیس  کل 
شــد : محکومان این پروند ه د ر مــورد  باقی 
عناوین مجرمانه شامل تشکیل، اد اره و عضویت 
د ر گروه غیرقانونی با هد ف برهم زد ن امنیت 
کشــور همچنین تبلیغ علیه نظام و به نفع 
گروه های معاند ، محکوم شد ه اند  و آرا به وکیل 

این متهمان ابالغ شد ه است.

رئیسکلدادگستریخراسانشمالیخبرداد

احضار 24 متهم د ر پروند ه اختالس آموزش و پرورش استان

گزارشجلسهگزارشجلسه
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 پیکرهای ۱۹۲ شهید دفاع مقدس •
از مرز شلمچه وارد کشور شدند

آبادان: پیکرهای پاک و 
مطهر ۱۹۲ شهید هشت 
روز  ســال دفاع مقدس 
دوشنبه از مرز بین المللی 
شــلمچه به خاک وطن 
فرمانده  شــدند.  منتقل 
قــرارگاه عملیاتی کمیته 

جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پیکرهای 
این شهدا در مناطق عملیاتی شلمچه، کتیبان، اروند، مجنون، شرق 
دجله، زبیدات و فکه کشف شده است. حسین عشقی افزود: این 
شهدا در عملیات های رمضان، والفجرمقدماتی، والفجر یک، خیبر، 
بدر، کربالی چهار، کربالی پنج، بیت المقدس هفت، تک دشمن 
در مناطق عملیاتی شلمچه، مجنون و زبیدات به شهادت رسیدند.

 ۶۰۰ شهید گمنام گیالنی•
 از طریق »DNA« تفحص خواهند شد

گیالن: سرپرست سازمان 
ادبیــات و تاریــخ بنیاد 
کمیته  آثار، گفت:  حفظ 
جســت وجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مسلح، 
تفحــص ۴هــزار و ۲۰۰ 
شهید گمنام را در دستور 

کار دارد که سهم گیالن ۶۰۰ شهید است. سرهنگ عباس بایرامی 
با اشاره به اینکه از سال ۸۰ تاکنون ۱۳۱ شهید گمنام در ۵۰ نقطه 
گیالن خاکسپاری شدند، اظهار کرد: استان گیالن ۸ هزار شهید و 
۹۰ هزار رزمنده دوران دفاع مقدس دارد و تقدیم ۲۲ شهید مدافع 

حرم بر افتخارات این استان افزوده است. 

نماز جمعه این هفته قم برگزار می شود•
ارتباطات  معــاون  قم: 
ســتاد نماز جمعه استان 
قم گفت: پس از تعطیلی 
بلندمدت نماز جمعه برای 
جلوگیــری از کرونا، این 
هفته نماز جمعه به امامت 
آیت اهلل ســعیدی برگزار 

می شــود. احمد نامداری در جلسه ستاد مبارزه با کرونا در سالن 
کرامت استانداری افزود: اقدام های الزم برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مصالی قدس انجام شده است. وی ابراز کرد: برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی تمام کتاب های ادعیه جمع آوری و 

مهر و کیسه های نو در مصالی قدس تأمین شده است.

 حذف یکی از بزرگ ترین جزایر•
 رودخانه کارون با الیروبی

خوزستان: مدیــر دفتر 
ماشــین آالت  و  الیروبی 
بــرق  و  آب  ســازمان 
خوزستان از حذف یکی از 
بزرگ ترین جزایر رودخانه 
کارون در مقطع اهواز تا دو 
ماه آینده با انجام الیروبی 
خبر داد. سیامک عباســپور اظهار کرد: مهم ترین جزیره ای که 
اکنون در رودخانه کارون در مقطع اهواز نیازمند الیروبی است و 
منظره خوبی ندارد، جزیره ای است که از باالدست تا پایین دست 
پل پنجم اهواز امتداد دارد. این جزیره بعد از پارک جزیره اهواز، 

بزرگ ترین جزیره کارون در مقطع اهواز است.

کرونا آمار ازدواج اصفهانی ها را نصف کرد•
کانون  رئیس  اصفهان: 
سردفتران ازدواج و طالق 
با اشاره  اســتان اصفهان 
بــه ثبت ۲ هــزار و ۱۴۵ 
ازدواج در دفاتر استان در 
فروردین ســال گذشته، 
گفت: در فروردین امسال 
این تعداد به یک هــزار و ۱۲۱ ازدواج، یعنی حدود نصف مدت 
مشابه پارسال رسید. حجت االسالم علی اکبر صافی اصفهانی اظهار 
کرد: متأسفانه شیوع ویروس کرونا و ناکارآمدی برخی مدیران در 
خنثی کردن تأثیرات فرهنگی و اقتصادی این ویروس، خانواده ها را 
بیش از پیش دچار آسیب کرده، به طوری که در چهار ماه گذشته 

با کاهش معنادار آمار ازدواج و رشد آمار طالق مواجه شده ایم.

  استعالم دفترچه های تأمین اجتماعی•
 به صورت آنی 

درمان  مدیــر  اردبیل: 
تأمین اجتماعی اســتان 
اردبیل با اشــاره به اینکه 
تأمیــن  دفترچه هــای 
اجتماعــی به صورت آنی 
اســتعالم می شود، گفت: 
پزشکان و مراکز درمانی 
می توانند با استفاده از ۶ روش، اعتبار دفترچه های درمان تأمین 

اجتماعی را به صورت فوری و آسان استعالم کنند.
دکتــر قادر برجی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اول خرداد 
۹۹ بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیازی به تمدید دفترچه 
درمان خود ندارند و انقضای تاریخ اعتبار درج شده در دفترچه 

مانع ارائه خدمات درمانی به آن ها نخواهد شد.

صید صنعتی با چراغ خاموش 

شبانه دریا را جارو می کنند! 
چابهار: سال هاست صید ترال یا به عبارتی صید 
صنعتی مشغول بر هم زدن محیط  زیست دریایی 
و به قول صیادان محلی جارو کردن دریاست و 
همواره این دوران با انکار و یا سکوت بسیاری از 

مسئوالن همراه بوده است.
بسیاری از صیادان و مردمان محلی سیستان و 
بلوچستان در شهرهای بندری چابهار و کنارک 
که روزی حالل خود را از دریا برداشت می کنند 
حال با گالیه از حضور کشتی های صنعتی و ترال 
بیان می کنند که این کشــتی ها به دلیل بر هم 
زدن نظم دریا ســفره معیشت آن ها را نیز جارو 
کرده اند و نسبت به سال های گذشته میزان صید 

کمتر شده است.
بســیاری از لنج دــاران چابهــاری می گویند: 
سال هاست به شیوه های مختلف گالیه و شکایت 
خود را ابراز کردیم، ولی مسئوالن ادعا می کنند 
صید ترالی در کار نیســت و ضرری برای دریا و 
صیاد ندارد، اما همه می دانند این کشــتی ها هر 
چه کف دریا هســت در تور خود جمع کرده و 

به یغما می برند.
حمزه بهرامــی در این باره بــه خبرنگار قدس 
می گوید: برخی از این کشتی ها شب ها به صید 
می پردازند تا کسی مانع اقدام های غیرقانونی آن ها 
نباشد. وی با بیان اینکه تعداد ۲۴ هزار صیاد در 
این استان معیشتشان با دریای عمان گره  خورده 
است، می افزاید: جامعه صیادی خواستار برخورد با 
کشتی های صید ترال است و حتی شکایتی را نیز 

به متولیان امر ارائه کرده است.

صید صنعتی با نظارت س
در همین راســتا مدیرکل شیالت سیستان و 
بلوچســتان در خصوص تاریخچه و داستان 
صیدهــای تــرال، اظهــار می کنــد: فعالیت 
شناورهای صید صنعتی یا به نوعی کشتی های 
مشهور به ترال با تعداد ۶۳ فروند در کل کشور 
از اوایل دهه ۷۰ شمســی آغاز شده و با توجه 
به کاهش میزان ذخایر آبزیان در سال های بعد 
و بر اساس تصمیمات سازمان شیالت ایران در 
راســتای مدیریت صید و حفاظت و بازسازی 
ذخایر، نســبت به کاهش شــناورها به صورت 

تدریجی اقدام شده است.
محمد شهلی با بیان اینکه در سال جاری فقط 
برای هشت فروند کشــتی ترال اجازه نامه صید 

از ســوی معاونت صید سازمان شــیالت ایران 
صادر شده است، اظهار می کند: در حال حاضر 
در محدوده دریای عمان از این تعداد فقط سه 

کشتی کار صید به روش ترال را انجام می دهند.
وی عنوان می کند: این ســه کشتی در خارج از 
فصل صید شناورهای سنتی در محدوده دریای 
عمان به فعالیت صید مشــغول اند، چون در این 
زمان مشــهور به فصل مونسون امکان دریاروی 

سایر شناورها وجود ندارد.
وی در خصوص علت استفاده از صید ترال توضیح 
می دهد: کشتی های ترال به عنوان نخستین ناوگان 
صید صنعتی در کشور برای صادرات به اتحادیه 
اروپا و کشورهای پیشرفته با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و مشــارکت بانک هــای عامل ایجاد 
شــده اند و در دریای عمان بــه صید گونه های 
مختلف که امکان اســتحصال این گونه ماهیان 
توسط شناورهای ســنتی و کوچک امکان پذیر 

نیست، مشغول هستند.
وی بیان می کند: کشــتی های صنعتی یا همان 
تــرال هرکدــام ۵۰۰ تن ماهی از نــوع ماهیان 
حرام گوشــت شامل یال اســبی و ماهی مرکب 
برای صادرات و ماهیان حسون و سلطان ابراهیم 
برای بازارهای داخلی صید می کنند، در هر فروند 

کشتی، ۳۰ نفر اشتغال داشته 
و در هــر فصــل ۴.۵ ماهه 
هرکدام حدود ۵۰۰ هزار دالر 

ارزآوری دارند.

صید صنعتی با چراغ س
خاموش 

اینکــه پیش ازاین  باوجــود 
بســیاری از صیادان محلی 
ادعا می کردند کشــتی های 
صنعتی تخلفاتی دارند که از 
چشم مسئوالن شیالت دور 
مانده است، حاال با توقیف دو 
فروند از کشتی های ترال در 

بندر کنارک و اظهارات اخیر دادستان این شهر 
بندری، ادعاهای آن ها به اثبات رسیده است.

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان کنارک 
سیستان و بلوچستان بابیان اینکه دو فروند کشتی 
ترال که با تجاوز به حریم تعیین  شــده مشغول 
کف روبی و صید ماهیان در نزدیک ساحل این 
شهرستان و در آب های دریای عمان بودند توقیف 

شدند، اظهار کرد: 
متأسفانه کشــتی های ترال در چند روز اخیر با 

ســامانه های  کردن  خاموش 
دریانوردــی وارد محدوده ۱۲ 
مایل می شدند و اقدام به صید 

غیرمجاز می کردند.
مجتبــی نکوئیان بیــان کرد: 
ایــن اقدام ها در پی شــکایت 
منطقه  صیادان  بزرگ  جامعه 
کنارک، زرآباد و چابهار مبنی 
بر صیــد غیرقانونــی ترال در 
ســاعت های پایانی شب انجام 
شــد و پس از چند شبانه روز 
نظارت ها،  تشدید مراقبت ها و 
مستندات قطعی مبنی بر ورود 
غیرقانونی کشتی ها به محدوده 
ممنوعه جمع آوری و دستور توقیف دو کشتی 
ترال صادر شد. وی تصریح کرد: باوجود شرایط 
نامناسب دریا، کارکنان نیروی دریایی سپاه موفق 

به توقیف این کشتی ها شدند.
نکوئیان بابیان اینکه این دو کشــتی در اسکله 
چابهــار توقیــف هســتند، افزود: رصد ســایر 
کشتی های ترال حاضر در منطقه نیز همچنان 
ادامه دارد و دــر صورت ورود آن ها به محدوده 
۱۲ مایل، نسبت به توقیف آن ها اقدام خواهد شد.

کشتی های ترال 
که با خاموش 

کردن سامانه های 
دریانوردی اقدام 

به صید غیرمجاز 
می کردند توسط 

نیروی دریایی سپاه 
توقیف شدند

بــرشبــرش
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 س   ا م ی ن م ت و س ل ز ا د ه
 2 ن ا ن د و   س ب   ل ی ل   ن م
 3 گ و ز ن   ک ا ر د ا ن   ک ا س
 4 ی ک ی   م ر   ک ر م   م ا ی و
 5 ن   م ر ح ب ا   و ی ا ر   ت ی
 6 و د   و ر ا م ی ن   خ س ت   ی
 7 ز و م   ز ی ر ک   س ر و ی س  
 8 ن ا ن ا   ن ا ب ا ب   م ر ا م
 9   ت ج ه ی ز   ا ن ک س   ه و ا
 10 ط   ر ا ه   ب ر ش ت و ک   ه س
 11 و س   ل و ا ر   ا ک ت ف ا   ت
 12 ل ا ر ی   ک ن ا   ی ک   ن ن ر
 13 ک ب ک   ش ت ا ب ا ن   م و ر ی
 14 ر ا   م ر ی   ن ل   ت ن ا س خ
 15 م ط ب و ع و ن ا م ط ب و ع   ت
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۱. سهل انگار- »میلیونر«ش فیلمی بود از »دنی 
بویل« کارگردان انگلیسی برنده جایزه اسکار 
و گلدن گلــوب ۲. دســتوردهنده- انجامیده- 
مسیحیان-  عبادتگاه   .۳ ورزشــی  جنگ افزار 
اصیل و ریشــه دار- بــازی فرنگی ۴. قورباغه 
درختی- ماده بوُزدا- بخل ۵. چله کمان- از 
 وســایل تبلیغاتی – نیرومند- کتف و شــانه
 ۶. واحــد پــول قدمــا- دوتایــک- شــتر 

از  فهماندن-   .۷ دــاور  ابــزارکار  دوکوهانه- 
نوشــت افزار- آهو ۸. پول ســیاه- نام پسرانه 
وطنــی ۹. نمونه و ســمبل- قبــض دریافت 
کاال- ســطح فلــزی ، شیشــه ای یا ســفالی 
مات  نوعی شیشه ذوب شده  از  پوشیده شــده 
از بودن- چهارچــوب عکس- نت  امــر   .۱۰
منفی- خشــک مزاج ۱۱. مســاوی- سرور و 
آقا- مقام و مرتبه- ماه سرد ۱۲. ماه- مارکی 

مفعولی  عالمــت  ســاعت-  برای   سوئیســی 
۱۳. شــهری دــر کهگیلویه وبویراحمــد بــه 
یار  رایزنی کردن-   - »سی ســخت«  مرکزیت 
از رشته های ورزشی   .۱۴ داستانی ســالمان 
رزمــی- ستاره شــناس- بــه ایــن منطقــه 
 ســمنان لقب مثلث برمودــای ایران داده اند 
قبایــل  ســران  بــزرگ  گردهمایــی   .۱۵

بچه پایتخت افغانستان- 

۱. طعــام- گروهی که پس از واقعه عاشــورا 
به خونخواهی از امام حسین»ع« قیام کردند- 
پوشش ســتور ۲. صاحب شــدن- ساز ضربی 
پرندــه آش ســردکن- خودروســاز  مدــور- 
ورشکســته کره ای ۳. صوت ندــای بی ادبانه- 
خودــروی نظامی بــا بدنه محکــم فلزی- از 
مــرزی- دایمی-  ۴. رودخانــه  قنــد  جنس 
آســمانی ۵. بسیار بخشــنده- نت استمرار- از 

مشــتقات ســنگین نفت ۶. بیماری مســری 
 خطرناک- اسلحه ســاز- روســیاه واقعه کربال 
۷. دسته ای از ترکیبات منگنز- دشنام کردن- 
پاندــول ۸. یــار دیرینــه غل- فلــز چهره- 
نویســنده و کارگردان ایرانی خالق »۳۳روز« 
آرامش  مایــه  مــی رود-  مــرغ  مزدــور-   .۹
خــاک  از  بخشــی  باختــر-   .۱۰ عاطفــی 
 کرمانشــاه را دربــر می گیرد- تنــد و فوری 

۱۱. پیرامون- از مواد حالت دهنده موی ســر- 
نام همسرحضرت ابراهیم»ع« ۱۲. خوراکی از 
اسفناج و تخم مرغ–  نفی بلدکردن- یک ترکی 
۱۳. از ادــات تردید- شــکمبه دام ها – بازی 
الکترونیکی بازنشســته ۱۴. نخســت- نیکو- 
 کافــی- از آخر بخوانید »درودگر« می شــود 
۱۵. الفبــای موســیقی- عرصــه مســابقات 

تکواندو- ورزشی که زیر سقف انجام شود 

7838zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

  افـقی

 عمودی
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سامانه پیامکی

انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را از طریق 
این سامانه پیامکی ارسال فرمایید      
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