
 سپه را که چون او نگهدار بود... تدفین شهدای خدمت در گلزار شهدای دفاع مقدس 
اختتامیه جشنواره نقالی و شاهنامه خوانی »نقشا« برگزار شدرئیس سازمان نظام پزشکی مشهد عنوان کرد

رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد گفت: با 
تعامالت انجام شده با بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اســتان، جان باختگان حوزه سالمت که در مسیر 
مبارزه با کرونا فعال بوده اند؛ با تأیید سازمان نظام 
پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان 
شهید خدمت تشــییع و در مزار شهدای شهر به 

خاک سپرده خواهند شد...

آییــن اختتامیــه نخســتین جشــنواره نقالی و 
شاهنامه خوانی »نقشا« با حضور عالقه مندان حکیم 
تــوس، گروه ها و افــراد برگزیده و هیئــت داوران 
جشــنواره در جوار آرامگاه فردوســی برگزار شد.در 
ابتدای این برنامه مرشد ورمزیار، عضو هیئت داوران 
این جشنواره اظهار کرد: با وجود عظمت بلندباالی 

فردوسی متأسفانه نسل های چهارم...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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نمره 20 آستان قدس رضوی در مقابله با کرونا
j مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا 

در تشریح برنامه های هجدهمین جشنواره:

 5 خادم فرهنگی 
 jامام رضا 

معرفی شدند

.......صفحه 2 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با قدس عنوان کرد

.......صفحه 2 

قدس از نا بلدی برخی اصناف 
تعمیرگاهی مشهد گزارش می دهد

 آزمون و خطا 
از جیب مردم! 

بیشتر برنامه های هجدهمین جشــنواره امام رضا)ع( در بستر فضای 
مجازی انجام می شــود.مدیرعامل بنیاد بین المللــی امام رضا)ع( روز 
گذشــته در جمع خبرنگاران ضمن اعالم این مطلب گفت: امســال 
هجدهمین ســالگرد جشن های امام رضا)ع( است، اما به دلیل شیوع 

ویروس کرونا برنامه های ما بیشتر به سمت فضای...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 دانشجویان کرونایی گناباد•
 ۳۱ نفر شدند

مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: تعداد 
دانشــجویان مبتال به کرونا در این دانشگاه به 3۱ نفر 
افزایش یافت. جواد باذلی اظهار کرد: 3۱ دانشجو، 2۷ 
نفر از کادر درمان و تعدادی از رؤسای ادارات شهرستان 

گناباد در روزهای اخیر به کرونا مبتال شده اند.
وی، افزایش مراودات اجتماعی، عدم استفاده از ماسک 
و افزایش ترددهای غیرضروری شهروندان در شهر را از 
جمله دالیل افزایش آمار مبتالیان در شهرستان های 
زیر پوشش این دانشگاه عنوان و تصریح کرد: افزایش 
بیماریابــی هم از دیگر دالیل افزایش این آمار اســت؛ 
به طوری که برخالف گذشــته که تنها برای بیماران 
مشــکوک مراجعه کننده بــه مراکز درمانی، تســت 
تشخیصی کرونا انجام می شــد، اکنون افراد با عالیم 
اولیه و در ارتباط با بیماران کرونایی هم تست می شوند 
که همین امر، موجب افزایش موارد مثبت و کشــف 

مبتالیان جدید شده است.
باذلی، شهروندان را به رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی توصیه و بیان کرد: تعیین کننده 
نهایی روند بیماری، رفتارهای مردم است و باید با رعایت 
مسائل بهداشــتی و پرهیز از ترددهای غیرضروری، از 

افزایش آمار مبتالیان جلوگیری کنند.

 آغاز حفاری تونل قطار شهری•
از پایانه امام رضا)ع( تا شهرک ابوذر

قدس: نایب رئیس شــورای اســالمی شهر مشهد با 
اشــاره به اقدام های شهرداری در ساخت خطوط قطار 
شــهری و اجرای پروژه های عمرانی در حوزه حمل و 
نقل و ترافیک گفت: عزم مدیریت شــهری و شورای 
پنجــم در اجرا و تــداوم پروژه های حمل  و نقل و رفع 
مسائل ترافیکی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان و 
حل مسائل در این حوزه است.موحدی زاده در مراسم 
آغاز ادامه حفاری تونل خط 3 قطار شهری از پایانه امام 
رضا)ع( تا شهرک ابوذر که با حضور جمعی از مسئوالن 
برگزار شد، افزود: با وجود تمامی مشکالت پیش آمده 
ناشی از تحریم، شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی 

مدیریت شهری مشهد از حرکت باز نمانده است.
وی ادامه داد: امیدواریم سال آینده شاهد بهره برداری 

بخشی از این پروژه باشیم.

خبرخبرخبرخبر

فــارس: پیگیری هــای انجام شــده در موضوع 
مشــکل جذامی های این شــهر توسط دادستانی 
اجرایی  دســتگاه های  خراســان رضوی،  مرکــز 
 مختلــف را یکــی پــس از دیگــری پــای کار 

آورد. 
قاضی زاده هاشمی؛  روز گذشته سیدامیرحســین 
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی، محمدرضا 
کالیی؛ شــهردار مشــهد، شــهناز رمارم؛ عضو 
هیئت رئیســه شــورای شــهر و محمدحســین 
بحرینی؛ رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد، 
با حضور خود در خیابــان »وحید ۸« برای حل 
مشــکالت ۴۰ ســاله جذامیان این شــهر اعالم 

آمادگی کردند. 
نایب رئیــس مجلس شــورای اســالمی در این 
بازدید ضمن اســتماع گزارش شــرایط موجود و 
پیگیری های انجام شده توسط دادستانی از زبان 
معاون دادســتان با ساکنان این شهرک گفت وگو 
کرد و پای درددل آن ها نشست. سیدامیرحسین 
قاضی زاده هاشمی پس از این بازدید اظهار کرد: 
مسئله اینجاســت که ما عمده مشکالتی که حل 

نمی شوند را به مرور زمان می سپاریم. 
وی ادامه داد: اداره کل بهزیســتی هم با توجه به 
گزارشــی که ارائه شد، کمیسیون سیار تشخیص 
معلولیــت را برگزار کرده و به  زودی مشــخص 

می کننــد چه تعداد از این افراد به علت معلولیت 
تحت پوشــش بهزیستی قرار می گیرند و خدمات 
دریافــت می کننــد، با توجــه به شــرایطی که 
جذامی ها دارند این کمیسیون باید هر چند وقت 

یک بار برگزار و اطالعات به روزرســانی شود تا به 
محض اینکه شخصی بنا بر شرایط جسمی دچار 
معلولیت یا معلولیتش بیشــتر شد، تحت حمایت 
قرار گیرد. نماینده مردم مشــهد از شــهرداری 
خواست، عالوه بر تهیه بستر کار و تأمین مسکن 
برای مجذومان، محوریت اجرایی را نیز به  دست 

بگیرید. 
نایب رئیس مجلس شورای اســالمی افزود: چیزی 
که مــن امروز در این بازدید دیــدم این افراد از 
حداقل ها محروم هســتند، حتی بعضی ها حمام 
ندارند! قاضی زاده هاشــمی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی را مورد خطاب قــرار داد و تأکید کرد: 
افرادی که توان آشپزی ندارند باید برایشان یک 
آشــپزخانه مرکزی در نظر بگیرید و غذای گرم و 
مناســب در اختیارشان قرار دهید تا آن مادر پیر 
جذامــی که توان طبخ غذا ندارد به  خاطر نبودن 
دخترش، دچار مشــکل نشــود. در این جلســه، 
کالیی؛ شــهردار مشــهد هم نســبت به ساخت 
واحدهای مسکونی مناسب برای جذامی ها اعالم 

آمادگی کرد. 

در بازدید نایب رئیس مجلس و جمعی از مسئوالن از این شهرک عنوان شد

آمادگی شهرداری برای ساخت واحدهای مسکونی جذامی ها

پنجشنبه  5 تیر 1399

  3 ذی القعد        ه 1441 
  25 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9277 

  ویژه نامه 3656  
+ صفحه »میهن« 

این شهرداری در نظر دارد تعدادی 
از مغازه های س��طح شهر خود را از 
طری��ق مزای��ده، ب��ه ص��ورت اجاره 
یک س��اله واگذار نماید. متقاضیان 
م��ی توانند جه��ت دریافت اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 57332250 
داخلی 5 )امورمالی(، تماس حاصل 

فرمایند.
  میر بیدختی-شهردار بیدخت 
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 آگهی تجدید مزایده
 »نوبت دوم«

آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت دوم تعاونی 
مسکن مهر 179 مشهد

بدینوسیله از کلیه اعضائ تعاونی دعوت میشود در 
جلسه مجمع عمومی که رأس ساعت 10 صبح روز سه 
شنبه مورخ 99/04/17 در مشهد، بلوار جالل آل احمد

بهم  حضور  شد  خواهد  تشکیل   134 پالک   35  
میسر  عضوی  حضور  که  صورتی  در  ضمنا  رسانید. 
نباشد میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذارنماید در این 
صورت هر عضو تا سه رأی با وکالت می تواند داشته 
باشد جهت تنظیم وکالتنامه وکیل و موکل جهت حضور 
در مجمع با کارت شناسایی معتبر ظرف یک هفته پس 
فرم  تکمیل  جهت  تعاونی  دفتر  به  آگهی  انتشار  از 

مربوطه مراجعه نمایند.
دستور جلسه :

فعالیت  مدت  تمدید  و  اساسنامه   5 ماده  تغییر   -1
تعاونی تا پایان سال 1399

2-تغییر ماده 6 اساسنامه و تغییر آدرس دفتر 
تعاونی    هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 179

/ع
99
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه  بطور فوق العاده  شرکت فرش 

سیرمان خراسان  )سهامی خاص(
به شماره ثبت12042و شناسه 

ملی10380277366
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت میشود 
در جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه   شرکت 
که راس ساعت 10صبح مورخ1399/4/16درمحل 
دفتر ش��رکت واقع در مش��هد- بل��وار توس- 
– رحیم��ی10- پ��الک25   ت��وس65- نج��ف30 

تشکیل میگردد حضور بهمرسانند.
دستور کار جلسه:

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره.
2-انتخاب بازرس��ین برای س��ال مالی منتهی 

به1399/12/30
3-تعیین روزنامه کثیر االنتشار .

4-بررس��ی وتصویب ترازنامه وحس��اب سود 
وزیان وعملکرد مالی منتهی به1398/12/29

5-تصمیم گیری درموردسایر  مسایلی که در 
صالحیت مجمع عمومی باشد.

س هیئت مدیره 
99
02
55
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی حمل و نقل کمپرسی داران 

پیشرو مشهد و حومه

  جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
ش��رکت تعاونی فوق الذکر به شماره ثبت 1912 
راس س��اعت 10 صب��ح روز س��ه ش��نبه مورخ 
1399/04/17 در مح��ل دفتر ش��رکت واقع در   
مشهد، جاده سردخانه، حاشیه میدان کارآفرین 
با دستور جلسه ذیل تشکیل می شود.             
  ازکلی��ه اعض��ای محت���رم ش��رکت دع��وت

 می ش��ود ب��ا همراه داش��تن کارت شناس��ائی 
معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذی��ل در ای��ن جلس��ه حض��ور به��م رس��انند.                                                                                                                                          

   دستور جلسه:
1 – تصویب تغییرات ماده 3 اساسنامه

یادآوری:
1 – اعضاء محترم می توانند حق رای و حضور خود  
در مجمع عمومی را به موجب وکالتنامه کتبی به 
ف��رد دیگری واگذار نماین��د، در اینصورت هر 
عض��و عالوه ب��ر رای خ��ود حداکثر ت��ا 3 رای با 
وکالت و غیر عضو فقط یک رای وکالتی می تواند 

داشته باشد.
2 – ه��ر یک از اعض��اء می تواند جهت اخذ برگه 
ورود به جلس��ه مجمع و اعطای وکالت به همراه 
نماینده خود با داشتن مدارک شناسائی معتبر 
در تاریخ 99/04/16 از ساعت 9 الی 12 به دفتر 

شرکت مراجعه نمایند.

99 هیئت مدیره شرکت تعاونی 
02
75
8

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفت و گو با قدس: 

 اجرای رأی تخریب 
»باستی هیلز« مشهد قطعی است

.......صفحه 3 



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با قدس عنوان کرد

نمره 20 آستان قدس رضوی در مقابله با کرونا
پروین محمدی: اگربخواهیم در اســتان برای 
همکاری و تالش در مقابله با کرونا به ســازمان، 
اداره یانهادی نمــره بدهیم، قطعاً نمره 20 را به 

آستان قدس رضوی خواهیم داد.
این مطلب را رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد در گفت وگو با خبرنگارما عنوان کرد و 
افزود: عملکرد خراسان رضوی در دوره بحران 
کرونا به برکت امام هشتم )ع( فوق العاده بود، 
به طوری که این بحران نــه تنها موجب بروز 
مشکالت اساسی نشد، بلکه با مدیریت خوبی 
که صورت گرفت، همزمان به دوگروه بیماران 
کرونایی و غیر کرونایی خدمت رســانی شد و 
کوچک ترین خللی در امر درمان دیگر بیماران 

به وجود نیامد.
نماینده تــام االختیار وزیر بهداشــت، درمان 
وآموزش پزشکی در اســتان ادامه داد: در این 
مدت همکاری و حمایت مســئوالن ارشــد 
اســتان و تمام مدیران دستگاه ها موجب شد 
که خراسان رضوی برترین عملکرد کشور را در 
طول دوره بحران کرونا داشته باشد که بی شک 
این عملکرد ارائه شده، حاصل تالش جمعی، 
همکاری هــای بین بخشــی و از همه مهم تر 
عنایت خاص امام رضا )ع( بوده و نمره 20 وزیر 

بهداشت را کسب کرده است.

نقش چشمگیر آستان قدس رضوی در س
حمایت از بیماران کرونا

دکتر سید محمد حســین بحرینی با اشاره به 
اینکه آستان قدس رضوی نقش چشمگیری در 
کمک به پیشــگیری و درمان بیماران کرونا و... 
داشته، خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی در 
بحث کرونا  با تعطیلی موقت حرم گام بزرگی در 
پیشگیری از افزایش آمار مبتالیان به کووید 19 
برداشت و با کمک های مالی و پذیرش بخشی از 
بیماران غیــر کرونایی آن هم با تعرفه دولتی در 
بیمارستان رضوی و به خصوص بیماران سکته 
مغزی که بسیار پرهزینه و طوالنی مدت در آی 
سی یو بستری هستند و معموالً از خانواده های 
ضعیف هســتند، از بیماران حمایت و به حوزه 

سالمت کمک بزرگی کرد. 

نگران سالمت کادر بهداشت، درمان س
ومردم هستیم

دکتر بحرینی با ابراز نگرانی از افزایش مبتالیان 
به کرونا در کادر بهداشــتی و درمانی اظهارکرد: 
باورکنید من شــب ها خواب راحــت ندارم و به 
شدت نگرانم؛ زیرا شمارهمکاران پزشک و پرستار 
ما که مبتال می شوند نسبت به اوج کرونا )اسفند، 
فروردین و اوایل اردیبهشــت( خیلی زیاد شده و 
این موضوع نشــان دهنده این است که موازین 
بهداشتی به خصوص زدن ماسک از سوی مردم و 

همکاران ما رعایت نمی شود. 

بی خیالی در برابر کرونا خطرناک استس
وی با بیان اینکه ترس عادی شــدن و بی خیالی 
مردم نســبت به این بیماری بیشتراز کروناست 
تصریح کرد: متأســفانه در بعضــی ادارات حتی 
مدیران کل هنوز کرونا را جدی نگرفته اند و خودرا 
ملزم به رعایت بهداشت نمی دانند؛ بنابراین نگرانی 
ما عادی شدن و ساده انگاری خطرات کروناست 
کــه زنگ خطر را به صــدا درآورده و به همه ما 

درتمام سطوح هشدار می دهد.

بازگشایی ها و اما و اگرهایش.....س
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با این اعتقاد 
که شــرایط اقتصادی مملکت و معیشت مردم 
باید ساماندهی شود، تأکید کرد: در بازگشایی ها 
باید اولویت ها مدنظر قرار گیرد، ازاین رو همیشه 

سالمت و جان مردم در اولویت قرار دارد.
بنابراین در بازگشایی ها باید دقت کنیم تا »جان« 
فدای »نان« نشود؛ زیرا اگر سالمت مردم به خطر 
بیفتد، معیشــت مردم تأمین می شود، اما کسی 

نیست که از آن استفاده کند.

کرونا شوخی نداردس
وی با بیان اینکه »کرونا باکســی شوخی ندارد« 
گفت:رعایت نکردن اصول بهداشتی در کرونا مثل 
این اســت که در تصادفات رانندگی تا دچارش 
نشــویم، باور نمی کنیم برای خود ماهم ممکن 
است اتفاق بیفتد و در یک لحظه حتی جانمان 
را ازدست بدهیم ووقتی می فهمیم که خیلی دیر 

شده است.
بنابراین بهتراست باورکنیم ویروس کرونا همه جا 
در کمین ماست و باید بیشتر به مسائل بهداشتی 

توجه داشته باشیم. 
با  دکتر بحرینی با اشاره به تشکیل جلسه مقابله 
کرونای اســتان باحضور آیت اهلل علم الهدی، 
معاون وزیر بهداشــت، استاندار و اعضای ستاد 
استانی مقابله با کرونا، در ارتباط با تصمیم گیری 
برای بازگشایی حرم مطهر گفت: پس از بحث و 
تبادل نظر مقررشد با توجه به اینکه بازگشایی 
حرم تنها مربوط به زائران مشــهدی و ایرانی 
نیســت، بلکه خیلی فراتر از آن است و زائران 
از سراسر جهان به مشهد برای زیارت می آیند، 
ستاد مقابله با کرونای استان پیشنهادهای خود 

را بادرنظر گرفتن اولویت اول که »ســالمت« 
و »جان« مردم اســت، پس از بررســی های 
 الزم توســط کارشناســان، به تهران ارسال تا 
تصمیم گیری نهایی از سوی ستاد ملی مقابله 
با کرونای کشــور به استان ابالغ شود؛ زیرا این 
موضوع یک »مســئله ملی« اســت و نیاز به 
بررسی بیشتر و تصمیمات خردمندانه دارد و 
استان نمی تواند به تنهایی تصمیم گیری کند. 
در بررســی های انجام شده به این جمع بندی 
رســیدیم که در صحن هــای مطهر حضرت 
رضــا)ع( و اماکن متبرکه قم و شــیراز و اکثر 
قریب به اتفاق مساجد و نماز جمعه بهداشت 

بهتر از جاهای دیگر رعایت می شود.

قدردانی از یاوران و حامیان حوزه س
سالمت در مقابله با کرونا

دکتر بحرینی با ســپاس از مردم و همه کسانی 
کــه در پیشــگیری از افزایش کرونــا با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به حفظ سالمت خود 
و تســهیل در ارائه خدمات بهداشــتی درمانی 
 حوزه ســالمت کمــک کرده اند، یاد آورشــد: 
آیــت اهلل علــم الهــدی، اســتاندار و مجموعه 
استانداری، جناب آقای مروی و مجموعه آستان 
قدس رضوی، قوه قضائیه و فرماندهان نظامی و 
ســپاه، فرماندار و مجموعه فرمانداری، شهردار و 
مجموعه شهرداری، همه مدیران اجرایی استان 
و... در برنامــه کنترل و مراقبت و درمان کرونا از 
ابتدا همراه ما ویاور و حامی ما در امر خدمت به 

بیماران بوده اند که جای قدردانی دارد. 

رفیق بد س
دکتر بحرینــی با تأکید به اینکه با کرونا زندگی 
کردن به معنای رفیق بودن با کرونا نیست، گفت: 
ما نباید با کرونا رفیق باشــیم؛ چون مجبوریم تا 
زمانی که واکســن و داروی بیماری کرونا کشف 
و وارد بازار نشــده ازخودمان در برابر این ویروس 
خطرناک مراقبت کنیــم و در حالی که از کرونا 
می گریزیم و پرهیز می کنیم با کرونا زندگی کنیم. 
اما با اینکه همه جا در کنار ماســت، ولی رفیق 

خوبی نیست. 

 مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
در گفت وگو با قدس:

 نمی توانیم غذای مرغداری های •
خراسان رضوی را تأمین کنیم

قدس آنالین- تکتم 
بهاردوست: مدیرعامل 
تخم گذار  مرغ  اتحادیه 
خراســان رضــوی در 
این  قیمــت  خصوص 
تخم مــرغ  روزهــای 
گفت: ما سال گذشته 

هم مانند امسال به قیمت اعالمی تنظیم بازار کشور که در 
اردیبهشــت ماه مشخص شد اعتراض داشتیم چون قیمت 
اعالمی با آن قیمتی که برای تولیدکننده تمام می شــد و 
هزینه هایی که مرغداران متقبل می شــدند اصالً همخوانی 

نداشت.
سیدحسین موســوی نژاد ادامه داد: با این حال اما از اواخر 
سال گذشــته و از ابتدای امسال هزینه تمام شده تخم مرغ 
برای مرغدار به شدت افزایش یافته است. به طوری که طبق 
آخرین آنالیزی که ما هفته گذشته انجام دادیم قیمت تمام 
شــده یک کیلوگرم تخم مرغ حدود 10 هــزار تومان برای 

مرغدار تمام می شود.
موســوی نژاد افزود: بیشتر کشورها آن حاشیه سودی را که 
برای تولید در نظر می گیرند ۳0 درصد اســت این در حالی 
است که ما چنین سودی را برای مرغدار در نظر نمی گیریم. 
این در حالی است که اگر مرغدار بخواهد 12 درصد به قیمت 
تمام شده تخم مرغ اضافه کند باید حداقل هر کیلو تخم مرغ 
را 11 هزار و 200 تومان بفروشد این در حالی است که ستاد 
تنظیم بازار هم قیمــت واقعی تخم مرغ را اعالم نکرده و در 
واقع قیمت فروش در مرغداری را 9هزار و 500 تومان اعالم 
کرده که همین قیمتی که اعالم کردند حدود 500 تومان زیر 

قیمت تمام شده برای مرغداری هاست.
 مدیرعامــل اتحادیه مــرغ تخم گذار اســتان در خصوص 
راه حل های پیشنهادی برای گره گشــایی از بازار تخم مرغ 
گفــت: دولت باید نهاده مورد نیاز مرغدار را با قیمت دولتی 
تأمین کند چون متأســفانه ما در حــال حاضر بیش از ۸0 
درصد نهاده هایی که مرغداران به عنوان خوراک اســتفاده 
می کننــد را از خارج وارد می کنیم. به نظــرم باید ارز این 
نهاده های وارداتی توســط دولت تأمین شود تا مرغدار هم 
بتواند قیمت تمام شده اش را کاهش دهد و هم متضرر نشود.

موسوی نژاد توضیح داد: ما از لحاظ بهره وری و نژادهای مورد 
استفاده هیچ مشکلی نداریم. ضریب تبدیلی غذایی که داریم 
و بهره برداری که انجام می دهیم بسیار عالی است ولی قیمت 
مواد اولیه افزایش پیدا کرده است. شما با یک بررسی کوچک 
متوجه می شوید که  قیمت داروها، واکسن ها، ویتامین ها و... 

به شدت افزایش پیدا کرده و حتی چندین برابر شده است.
وی گفت: قاعدتاً باید در تابســتان قیمت تخم مرغ کاهش 
داشــته باشــد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. بحثی 
که وجود دارد این اســت که اکنون عرضه تخم مرغ و تولید 
تخم مرغ کم شده علتش هم این است که مرغدار نتوانسته 
نهــاده مورد نیازش را تأمین کند. وقتی مرغ هایش در حال 
تلف شدن هســتند مجبور است مرغ ها را راهی کشتارگاه 
کنــد. دقیقاً به همین علت از ابتدای ســال تاکنون مجبور 
شــده ایم  بیش از 1/5 میلیون مرغ تخم گذارمان را بکشیم 
چون نمی توانیم غذایشان را تأمین کنیم و یکی از علت های 

این موضوع کمبود تولید یا کمبود عرضه نهاده است.
وی افــزود: باز هم صحبت های قبلی ام را تکرار می کنم اگر 
این رونــد همچنان ادامه پیدا کند و مرغــدار برای تأمین 
نهاده اش دچار مشکل شود بدون تردید با تعدیل و تعطیلی 
خیلی از واحدهای مرغداری مواجه می شویم. در واحدی که 
پیش تر 100 هزار نیرو فعالیت می کرده اند در حال حاضر با 
50 درصد ظرفیت مشغول به کار است. این موضوع ما را به 

شدت دچار مشکل خواهد کرد.

فرماندار مشهد در جمع عشایر 
ارتفاعات هزار مسجد وعده پیگیری داد

اصالح نقاط حادثه خیز مسیرهای •
بهداشتی دسترسی و تأمین آب آشامیدنی 

قدس: فرماندار مشهد 
جلسه شــورای عشایر 
شهرستان را در یکی از 
محل های عشایرنشین 
در ارتفاعات هزارمسجد 

برگزار کرد.
در ادامه بازدید یکروزه 

فرماندار و 12 تن از مدیران استانی و شهرستانی از عشایر 
مستقر در ارتفاعات هزار مســجد، فرماندار مشهد پس از 
شنیدن موارد و مشکالت عشایر از نمایندگان آن ها گفت: 
عشایر عزیز ما عالوه بر نقش آفرینی در حوزه امنیت مرزی، 

در زمینه اقتصادی نیز تالش صادقانه ای دارند.
سید محمدرضا هاشمی افزود: هزار و 100 خانوار عشایر در 
شهرستان مشهد وجود دارد که بیش از ۸5 هزار رأس دام 

سبک را پرورش می دهند.
وی اصالح نقاط حادثه خیز مســیرهای دسترسی و تأمین 
آب آشامیدنی بهداشتی را از جمله دغدغه های نمایندگان 
عشایر عنوان و خاطرنشان کرد: برای انجام درخواست های 
عشایر در کمیته برنامه ریزی شهرستان تمهیدات مناسبی 

در نظر خواهیم گرفت.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهدعنوان کرد
 تدفین شهدای خدمت •

در گلزار شهدای دفاع مقدس
قدس: رئیس سازمان نظام 
پزشکی مشــهد گفت: با 
تعامالت انجام شده با بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگران 
استان، جان باختگان حوزه 
ســالمت که در مســیر 
مبارزه با کرونا فعال بوده اند؛ 
با تأیید ســازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به 
عنوان شهید خدمت تشییع و در مزار شهدای شهر به خاک سپرده 

خواهند شد.
دکتر علی بیرجندی  نژاد افزود: از آنجایی که رهبر معظم انقالب 
جان باختگان کادر سالمِت فعال در حوزه خدمت رسانی به بیماران 
مبتال به کرونا را شهید خدمت خواندند؛ بر خود فرض دانستیم که 

پیگیر وضعیت شهدای فداکار سالمت در مشهد باشیم.
وی افزود: متأســفانه خأل قانونی در خصوص شهدای خدمت در 
حوزه ســالمت وجود دارد که سبب شده باوجود انتظاری که در 
ســطح جامعه به وجود آمده، خانواده هــای جان باختگان حوزه 
سالمت در مسیر مبارزه با بیماری کرونا، فعالً زیر پوشش خدمات 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران نباشند که با تعامالت انجام شده و 
اهتمام سایر نهادها از جمله وزارت بهداشت و درمان، امیدواریم این 

خأل قانونی هر چه زودتر برطرف شود.
بیرجندی نژاد خاطرنشان کرد: کادر پزشکی، پرستاری، بهداشتی 
و خدماتــی که در میدان مبارزه با کرونا فعالیت دارند، باید دلگرم 
باشند به اینکه اگر در این راه جان باختند، احتیاجات خانواده شان بر 
زمین نخواهد ماند و نام و یادشان به عنوان شهید خدمت در جامعه 
گرامی داشته و ارج نهاده خواهد شد و این حداقل چیزی است که 

انتظار می رود برای این فداکاران و ایثارگران در نظر گرفته شود.

مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی در کاشمر:
 اشتغال ایثارگران مهم ترین دغدغه •

جامعه ایثارگری است
بنیاد  کل  مدیــر  قدس: 
شــهید و امــور ایثارگران 
خراسان رضوی گفت: بنیاد 
پیگیر مطالبــات خانواده 
شهدا و ایثارگران بوده و این 
اصلی  اولویت های  از  یکی 

این نهاد مقدس است.
حجت االسالم حسین معصومی در سفر به شهرستان کاشمر در 
نشست صمیمی با کارکنان بنیاد شهید این شهرستان افزود: روابط 
خوب و ســازنده بنیاد با فرمانداران و ائمه جمعه در استان، سبب 

ارتقای جایگاه بنیاد در خراسان رضوی شده است.
وی یادآور شــد: اجرای قوانین جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
از مطالبات مهم خانواده شــهدا و ایثارگران است که بنیاد پیگیر 

مطالبات آنان است.
وی اشتغال ایثارگران را مهم ترین دغدغه جامعه ایثارگری عنوان 
کرد و ادامه داد: فرصت های بومی باید توســط مسئوالن مرتبط 
شناسایی شود و ســاماندهی مزار شهدای تک مزاری با همدلی 

خوب مسئوالن به پایان برسد.
وی خطاب به کارکنان بنیاد گفت: جامعه ایثارگری و مســئوالن 
از کارکنــان بنیاد انتظار دارند با تالش، همت مضاعف، صداقت و 

اخالص بیشتر، الگوی نیروی انقالبی در میان نسل جوانان باشند.
در ایــن دیدار که رئیس دفتــر مدیرکل و روابط عمومی بنیاد 
اســتان نیز حضور داشتند، حسین رزمی، رئیس بنیاد کاشمر 
گزارشی از خدمات ارائه شــده به ایثارگران در این شهرستان 

ارائه داد.

مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی •
دانش آموزان خراسان رضوی منصوب شد

قــدس: در حکمــی از 
ســوی دبیــرکل اتحادیه 
اســالمی  انجمن هــای 
دانش آموزان، سید علیرضا 
امین یــزدی به ســمت 
مسئول اتحادیه انجمن های 
دانش آمــوزان  اســالمی 

خراسان رضوی منصوب شد.
در بخشــی از این حکم آمده است: باتوجه به حضور برادر گرامی 
جناب آقای حوائجی در سنگر دیگری جهت خدمت در این تشکل، 
نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی، شما 
را به مدت دو سال به عنوان مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانش آموزان استان خراسان رضوی منصوب می نمایم.
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سرور هادیان: بیشتر برنامه های هجدهمین جشنواره امام رضا)ع( 
در بستر فضای مجازی انجام می شود.

مدیرعامــل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( روز گذشــته در جمع 
خبرنــگاران ضمن اعالم این مطلب گفت: امســال هجدهمین 
ســالگرد جشن های امام رضا)ع( است، اما به دلیل شیوع ویروس 

کرونا برنامه های ما بیشتر به سمت فضای مجازی است.
 محمودرضا بــرازش در تشــریح برنامه های بنیــاد بین المللی 
امام رضا)ع( گفت: در این دوره خانم شایســته فر، آقای سازگار از 
مداحان، استاد اخوین خطاط، آریا عظیمی نژاد آهنگساز و سعید 
تشکری نویسنده مشهدی به عنوان پنج خادم فرهنگی امام رضا)ع( 
انتخاب شــدند؛ اما این امکان فراهم نیست که میزبان خادمان 
بین المللی باشیم؛ با وجود این در حال تدبیر هستیم که از خادمان 

بین المللی به شیوه دیگری تجلیل کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: جشنواره بین المللی امام رضا)ع( امسال یا به 
صورت کامالً فیزیکی یا کامالً مجازی و یا با حضور افراد معدودی 

بنا به شرایط برگزار خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امــام رضا)ع( در خصوص برنامه ها و 
جشنواره های استانی هم گفت: از طرفی چون در شهریور و  مهرماه 
نیز  محــرم  و  صفر را در پیش داریم، پیش بینی های الزم را انجام 
داده ایم تا برنامه های جشنواره امام رضا)ع( پس از آبان برگزار شود.

برازش با اشاره به اینکه خلق اثر و ترویج آثار ادبی از اهداف بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع( است، گفت: عالوه بر برنامه های حوزه خلق 
اثر، برنامه های دیگری چون سه پژوهش ملی در نظر گرفته شده؛ 
در بحث حمایت از کارهای پژوهشی طرح حمایت از پایان نامه های 

کارشناسی ارشد و دکترا و سطح ۳ و 4 حوزوی را داریم. 
او در ادامه تصریح کرد: در حوزه ســرود و تئاتر عالوه بر جشنواره 
تئاتر، هشت نمایش نامه نوشته شده؛ در حوزه موسیقی نیز از آثار 
فاخر حمایت می شود و مجموعه آواهای رضوی هم در یک بسته 
سی دی 500 دقیقه ای آماده شده که هفته آینده از آن رونمایی 

شده و در اختیار عموم  قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل بنیــاد بین المللی امام رضا)ع( بیــان کرد: در بخش 
هنرهای تجسمی، جشــنواره های متعدد خوشنویسی، گرافیک 
و نگارگــری را حمایت می کنیم و آثــار زیادی را نیز  به نخبگان 
سفارش داده ایم که اطالعات فرهنگی و هنری در قالب بانک  جامع 
اطالعات رضوی با همکاری سایر نهادها مانند آستان قدس رضوی 

جمع آوری خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه در حــوزه توزیع و  نشــر از روش هایی مانند 
جشنواره ها، صدا و سیما، تابلوهای شهری، سایر رسانه های صوتی و 
تصویری و دیگر موارد موجود استفاده می شود، اظهار کرد: تاکنون 
استقبال خوبی از تولیدات فضای مجازی شده و کلیپ های تولید 

شده برای فضای مجازی روزانه از آمار بازدید باالیی برخوردار است.
مدیرعامــل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در خصوص نشــر آثار 
رضوی، به روش های مختلف آن اشاره کرد و از استفاده آن ها در 
بیلبوردهای شهری توسط شهرداری کالنشهرهای سراسر کشور 

خبر داد.
برازش تصریح کرد: امسال هزینه های برگزاری جشنواره به دلیل 
برگزار نشدن بسیاری از مراسم های سال های گذشته، بسیار اندک 
است، می توان گفت بیشترین هزینه ای که تاکنون شده جوایزی 

است که در قالب پنج سکه به خادمان اهدا شده است. 
وی گفت: تالشــمان بر آن است که از تولیدات آثار فاخر حمایت 
بیشتری انجام شود. در همه استان ها برنامه های متنوعی داریم و در 
حال ارزیابی هستیم که آیا امکان برگزاری برخی جشنواره ها وجود 
دارد یا به دلیل کرونا نمی توان آن ها را برگزار کرد، زیرا در بعضی از 

جشنواره ها باید مردم  حضور داشته باشند.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در تشریح برنامه های هجدهمین جشنواره:

5 خادم فرهنگی امام رضاj معرفی شدند

گزارشگزارش

شیخ االسالمی: آییــن اختتامیه نخستین جشــنواره نقالی و 
شاهنامه خوانی »نقشا« با حضور عالقه مندان حکیم توس، گروه ها 
و افراد برگزیده و هیئت داوران جشنواره در جوار آرامگاه فردوسی 
برگزار شد. در ابتدای این برنامه مرشد ورمزیار، عضو هیئت داوران 
این جشــنواره اظهار کرد: با وجود عظمت بلندباالی فردوســی 
متأسفانه نسل های چهارم و پنجم انقالب اسالمی چندان با این 

شاعر حکیم و گنجینه بزرگ او آشنا نیستند.
وی افــزود: در این زمینه من معتقدم بایــد دنبال مقصران این 
وضعیت گشــت، چون اگر علت های اصلی را پیدا نکنیم قادر به 
رفع این معلول ها نخواهیم بود. هرچه ما کوتاهی کرده ایم، چه ما 
هنرمندان عرصه هنرهای آیینی و چه بخشی از بدنه اجرایی نظام 
و چه نهادهای دولتی مسئول، هرچه کوشیده ایم تا به حال کم بوده 
و هرچه از این به بعد در معرفی فردوسی بکوشیم باز هم کم است.

 وی یادآور شــد: من به عنوان تنها نقالی که هم به زبان فارسی 
و هم انگلیســی نقالی می کنم، به شما می گویم بسیاری از مردم 
انگلیسی زبان همین امروز قادر نیستند متون ادبی خودشان که 
مثالً از قرن 16 میالدی مانده را به راحتی بخوانند؛ مگر اینکه یک 
دیکشنری در کنار آن ها وجود داشته باشد. اما شاهنامه فردوسی و 
زبان و ادبیات فارسی آن قدر استحکام و تازگی دارد که حتی امروز 
می توان آن را با کمی دقت و توجه قرائت و فهم کرد، زیرا این زبان 

چندان با هزار سال پیش تفاوتی پیدا نکرده است. 
ورمزیار تصریح کرد: شــاهنامه بنا بر نظر مفســران و محققان و 
فردوسی پژوهان به سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم 
می شــود. عموم کسانی که با شاهنامه کار کرده اند، یا بخش های 
اساطیری را مورد توجه قرار داده اند و یا بخش های پهلوانی را؛ به 
همین دلیل معموالً بخش های تاریخی شاهنامه مورد کم توجهی 
و بی مهری قرار گرفته اند. عضو هیئت داوران جشــنواره نقالی و 
شاهنامه خوانی نقشا درباره سطح آثار و شرکت کنندگان در این 
جشنواره عنوان کرد: سطح آثار بســیار باال و داوری آن ها بسیار 

دشــوار بود. نخست اقبال عمومی نوجوانان و جوانان، خردسال و 
کهنسال، دختر و پسر، آنچنان بود که انتخاب برگزیدگان از بین 
حدود 7۳0 اثر واقعاً کار سخت و طاقت فرسایی بود. از طرفی این 
تعداد از شــرکت کنندگان متنوع واقعاً سرمایه  بی بدیل و بزرگی 
برای کشــور ما هستند که مســئوالن باید قدر بدانند و برای آن 

برنامه ریزی داشته باشند. 
دکتر احمدرضا آذری، دبیر علمی و عضو هیئت داوران جشنواره 
نقالی و شاهنامه خوانی نقشــا نیز در این مراسم اظهار کرد: وجوه 
متعددی شاهنامه را عزیز و اثرگذار کرده که یکی در ساحت زبان 

و دیگری در ساحت اندیشه و تأکید و مواجهه آن با خرد است. 
وی با بیان اینکه زبان بستر اندیشه است و ما بدون زبان نمی توانیم 
اندیشه کنیم، افزود: پس نخستین کار مهم فردوسی، در ساحت 
زبان بوده اســت. فردوسی با عملکرد خود زبان فارسی را زنده نگه 
داشته است، به طوری که اهالی ســایر زبان ها در این مورد به ما 
غبطه می خورند. دومین کاری که فردوسی انجام داده در ساحت 
اندیشه و خرد است که می توان درباره آن بسیار سخن گفت، اما با 

همه این عظمت، امروزه زبان فارسی در خطر است. 
آذری در ادامه درباره چند و چون برگزاری جشــنواره نقشا گفت: 

نفس برگزاری این جشنواره بسیار مهم و خوب است و جشنواره هم 
با قوت مطلوبی اجرا شد. اگرچه بیماری کرونا سبب تغییراتی در روند 
اجرای آن شد، اما همین مسئله موجب شد مردم و شرکت کنندگان 
در فضای منزل به شاهنامه فکر و برای ما اثر ارسال کنند. در این 
جشنواره، نقالی و شاهنامه خوانی برای ما اولویت داشت و آثار خوبی 
هم به دست ما رسید. البته ما بر اساس مطالعات و برنامه ریزی ها و 
چشم اندازی که داشتیم، در انتظار شاهنامه خوانِی اقوام هم بودیم 
که متأســفانه در این زمینه آثاری به دست ما نرسید، اما در کل 
کارهای جذاب و خوبی به جشنواره رسید و ما بسیاری اوقات در 

هنگام داوری آثار شگفت زده و خوشحال می شدیم.
در ادامه مرشــد محســن میرزاعلــی، دبیر جشــنواره نقالی و 
شاهنامه خوانی نقشا درباره آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد اظهار 
کرد: این جشنواره در اطاعت از فرمان مقام معظم رهبری درباره 
توجه به زبان فارســی و پاسداشت گنجینه های آن شکل گرفته 
است. خوشبختانه استقبال از »نقشا« بسیار خوب بود و 71۳ اثر 
به این جشنواره ارسال شد. در نخستین مرحله از بررسی آثار ۳21 
اثر به مرحله بعدی راه یافتند و در نهایت از بین آن ها 64 نفر نیز 

در بخش های مختلف نامزد دریافت جایزه شدند.
دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی از دیگر 
میهمانان و استادان حاضر در این برنامه در سخنانی اظهار کرد: 
شاهنامه برای فرهنگ ما منشأ خیر و برکت است و امروز ورزش 
پهلوانی و زورخانه ای یکی از یادگاران انســان ایرانی اســت که 

شاهنامه آن را برای ما حفظ کرده است. 
از دیگر بخش های این برنامه سخنرانی کوتاه رئیس حوزه هنری 
استان بود که او نیز به تبیین نگاه حوزه هنری خراسان رضوی به 
فردوسی و هنر حماســی پرداخت. مرادی از حمایت های مادی و 
معنوی مؤمنی شریف، رئیس سابق حوزه هنری انقالب اسالمی در 
اجرای جشنواره های »هنر حماسی« و »نقشا« قدردانی کرد. گفتنی 

است، در این مراسم از تابلو نقاشی محمود آزادنیا رونمایی شد.

جشنواره نقالی و شاهنامه خوانی »نقشا« با رونمایی از نقاشی چهره سردار سلیمانی در جوار آرامگاه فردوسی به کار خود پایان داد

سپه را که چون او نگهدار بود ...

گزارش هنریگزارش هنری

آغاز به کار مجد    د     پروژه ساخت بیمارستان •
شهر جد    ید     گلبهار

قد    س: مد    یر منابع فیزیکی 
و نظــارت بــر طرح های 
عمرانــی د    انشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد     از آغاز به 
کار مجد    د     پروژه ســاخت 
جد    ید      شــهر  بیمارستان 

گلبهار خبر د    اد    .
علی رحیمی مؤمن اظهار کرد    : با توجه به شــرایط کنونی و افق 
جمعیتی آیند    ه شهر جد    ید     گلبهار، نزد    یکی به کالنشهر مشهد     و 
ظرفیت این شــهر برای اســکان نزد    یک به 500هزار نفر، یکی از 

نیاز های پیش روی آن، ایجاد     امکانات بهد    اشتی و د    رمانی است.
 وی خاطرنشــان کــرد    : اجرای عملیات ســاخت بیمارســتان 
64 تختخوابــی گلبهار بــا زیربنای 9هــزار و ۸00 مترمربع د    ر 

سال1۳97 آغاز شد     که اکنون ۳0 د    رصد     پیشرفت فیزیکی د    ارد    .
رحیمی مؤمن افزود    : تکمیل این پروژه د    ر سال 9۸ به د    لیل کمبود     
اعتبار با روند     کند     د    ر حال انجام بود     که با تخصیص اعتبار د    ر سال 

جاری، اجرای پروژه سرعت یافته است.
وی عنوان کرد    : این پروژه تا پایان عملیات عمرانی به اعتباری بیش 
از 450میلیــارد     ریال نیاز د    ارد     کــه د    ر صورت تأمین آن می توان 

ساخت بیمارستان را د    ر سال1401 به پایان رساند    .



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 بازپس گیری شیرخوارگاه هالل احمر •

از دست متصرفان پس از ۱۱ سال
محبوبه علیپور: اجرای 
یا  طرح جامــع حدنگار 
مطالبــات  از  کاداســتر 
از  دادســتان  جــدی 
دستگاه های دولتی است. 
دادیــار حــوزه معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از 

وقوع جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی با بیان این 
مطلب در حاشیه نشست خبری ویژه بازپس گیری مجموعه 
شیر خوارگاه جمعیت هالل احمر، به خبرنگار ما گفت: گرچه 
با تالش نهادها مالکیت امالک دســتگاه ها تثبیت شده، اما 
همچنان تأکید می شود تمامی دستگاه ها که به نمایندگی از 
دولت بخشــی از امالک و اراضــی را در اختیار دارند به طور 
حتم قانون جامع حدنگار یا کاداستر را اجرا کنند. همچنین 
در این زمینه اقدام های قابل توجهی از ســوی سازمان ثبت 
واسناد خراســان رضوی صورت گرفته که امیدواریم در چند 
سال آینده دیگر هیچ ملک دولتی بدون سند رسمی وجود 
نداشته باشد، زیرا چنانچه امالک دارای سند رسمی باشند در 
صورت بروز چالش هایی با استناد به ماده 690 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375 می توان خارج از نوبت و بدون تشکیل 
پرونده، حکم رفع تصرف را صادر کرد، در حالی که بدون سند 

این رویه با دشواری هایی همراه خواهد شد. 
فرزاد بهشتی در پاسخ به علل بی توجهی به اجرای این طرح 
نیز اظهار کرد: بنابر پیگیری هایی که انجام شده، دریافتیم از 
علل این مسئله، نبود بانک کامل اطالعاتی امالک و اراضی در 
سازمان ها و همچنین عدم تخصیص بودجه های کافی برای 
این قضیه است. از همین رو در قانون بودجه سال جاری  این 
مسئله پیش بینی شده و دستگاه ها می توانند در این زمینه 

اقدام کنند. 
بهشــتی در ادامه به رویه حقوقی دادســتانی در مواجهه با 
مدیران خاطــی توجه کرده و گفت: همچنان که ما با انجام 
اموری که موجب تضییع حقــوق بیت المال و حیف و میل 
اموال دولتی شــده، برخورد خواهیم کرد، از  انجام اموری که 
موجب بروز صدمات و خسارات شده نیز بازخواست می کنیم. 
وی با اشاره به روند اجرای پرونده بازپس گیری شیرخوارگاه 
هالل احمر اظهار کرد: حل قضیه تصرف ملک بدون تشکیل 
پرونده انجام گرفت. همچنین پرونده یاد شده درس هایی به ما 
آموخت، چنان که حوزه دادستانی پس از این مورد، اقدام هایی 

را برای پیشگیری از این گونه مسائل انجام داده است. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی نیز در همین 
نشست خبری تصریح کرد: در سال 13۸6 قرار شد سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی، برای کاهش 
تصدیگری در امور مربوط به ایتام، طی امضای تفاهم نامه ای 
با سازمان بهزیستی کشــور، این مجموعه را با شرط حفظ 
مالکیت و جنبه های حقوقی هالل احمر به صورت امانی و با 
حفظ مالکیت به صورت اجاره امکانات در اختیار بهزیســتی 

قرار دهد که بر این اساس این واگذاری انجام شد.
سیدمجتبی احمدی افزود:همان زمان به دلیل اشراف یکی 
از مدیران وقت هالل احمر خراسان رضوی نسبت به واگذاری 
ناقص ملک توسط مسکن و شهرسازی به هالل احمر و عدم 
صدور سند مالکیت برای هالل احمر، در قالب این تفاهم نامه و 
واگذاری بدون اجاره خط، ملک فعلی شیرخوارگاه به تصرف 
مؤسســه خیریه نگهداری از کودکان درآمــد و برای مدت 
11سال به دلیل نبود اسناد مالکیتی در تصرف و مورد استفاده 
غیرقانونی این مؤسسه قرار گرفت.وی تأکید کرد: در حقیقت 
این مجموعه به بهانه نگهداری از ایتام و با ایجاد مؤسسه ای 
به مدیریت یکی از نزدیکان مدیرعامل سابق هالل احمر استان 
و انجام مکاتبــه ای غیرقانونی با اداره ثبت اســناد و امالک 
استان، به نام این فرد ثبت و به وی واگذار شده بود.احمدی 
گفت:استقرار بازرس سازمان بازرسی استان برای مدت پنج ماه 
در جمعیت هالل احمر و بازرسی اسناد، مدارک و فعالیت های 
این جمعیت و محرز شدن وضعیت نابسامان و بالتکلیف این 
شیرخوارگاه، منجر به تهیه و ارائه گزارش جامع این بازرس 
در سال 1396 به مراجع قضایی و آغاز روند بازپس گیری شد.

در تربت حیدریه صورت گرفت
پلمب دو تاالر به دلیل بی توجهی به کرونا•

باشــگاه خبرنــگاران: رئیس اداره سالمت محیط و کار 
تربت حیدریه گفت:  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاونت 
دو تاالر متخلف به دلیل  رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
در این شهرستان پلمب شــدند.مهدی سعیدی، رئیس اداره 
سالمت محیط و کار معاونــت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه گفت: بــرای حفظ سالمت عموم مردم و در 
جهــت صیانت از حقــوق شهروندی، این معاونت اقدام به 
تشکیل تیم های مشترک بازرسی با همکاری نیروهای   پلیس 
اطالعات امنیت اداره اماکن عمومی و اتاق اصناف کرده است.

وی با بیان اینکه سالمت مردم خط قرمز ماســت، افزود: تمام 
مرتبط،  نهادهای  سایر  و  درمانی  بهداشتی،  نیروهای  تالش 
قطع زنجیره انتقال بیماری کرونــا بوده و در این خصوص با 
متخلفان بهداشتی تعارفی نداشته و به شدت برخورد می کنیم.

 حادثه حین انتقال کارکنان ایران خودرو 
در حوالی نیشابور

 واژگونی اتوبوس•
 35 کشته  و زخمی بر جای گذاشت 

رئیس  میرعلمــدار: 
حوادث  مدیریت  مرکز 
و فوریت های پزشــکی 
واژگونــی  از  نیشــابور 
اتوبوس  دســتگاه  یک 
در کیلومتــر 1۸ محور 
نیشــابور- مشهد خبر 
داد. مصطفی افشــارنیک، رئیس مرکــز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی نیشــابور اظهار کرد: در ساعت ۲۲:۲۴ 
سوم تیر ماه به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس 115 
نیشــابور مبنی بر واژگونی اتوبوس کارکنان ایران خودرو، 6 
دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس اورژانس 
115 نیشابور، یک دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس اورژانس 115 مشــهد و یک دستگاه آمبوالنس 

هالل احمر نیشابور به محل اعزام شدند.
مصطفی افشارنیک گفت: 10 مصدوم توسط اتوبوس آمبوالنس 
 اورژانس 115 نیشابور، پنج مصدوم توسط آمبوالنس مشهد، 
دو مصدوم توسط آمبوالنس هالل  احمر و 17 مصدوم توسط 
6 دستگاه آمبوالنس اورژانس نیشابور به بیمارستان منتقل 
شدند.وی خاطرنشــان کرد: در این حادثه یک نفر به علت 

شدت جراحات وارده در صحنه حادثه فوت کرد.
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی نیشــابور یادآور شد: 19 
مصدوم به مرکز آموزشــی  پژوهشــی و درمانی ۲۲بهمن و 
15مصدوم به مرکز آموزشــی  پژوهشــی و درمانی حکیم 

نیشابور منتقل شدند.  

دلیل واژگونی اتوبوس، تصادف با خاورس
سرهنگ حسین دهقانپور، فرمانده انتظامی این شهرستان، 
دلیل واژگونی اتوبوس را برخورد آن با یک وسیله نقلیه دیگر 
عنوان کرد و گفت: در پی اعالم مرکز فوریت هاي پلیســی 
110 مبنی بر وقوع یک فقره  تصادف در محور نیشــابور-

مشهد، بالفاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادي 
به محل اعزام شــدند.وی افزود: با حضور مأموران در محل و 
در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه اتوبوس با 39 
مسافر به دالیل نامعلومی با یک دستگاه خاور برخورد کرده 
و واژگون شده است که متأسفانه یکی از سرنشینان اتوبوس 
فوت و 3۴ تن از مســافران نیز مصدوم که بالفاصله توسط 

نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: علت این حادثه توسط 

کارشناس پلیس راه در دست بررسی است.

 بازدید معاون دادستان مشهد
 از محدوده عملیاتی سپاه ناحیه مسلم)ع(

 دستورهای ویژه برای •
کاهش جرایم حاشیه شهر صادر شد

رحمانــی:  عقیــل 
معاون  عندلیب،  قاضی 
از  مشــهد  دادســتان 
حوزه  جرم خیز  مناطق 
ســرزمینی سپاه ناحیه 
حضرت مسلم)ع( بازدید 
کرد و در راستای کاهش 
جرایم دستورهای ویژه ای به عوامل سپاه داد.پس از وقوع برخی 
نزاع های دسته جمعی و مسلحانه که منجر به مرگ تعدادی از 
طرف های این اقدام های مجرمانه شد، قاضی عندلیب همراه 
با تعدادی از قضات ناحیه چهار دادســرای عمومی و انقالب 
مشهد به صورت میدانی از برخی مناطق حاشیه  شهر مشهد 
بازدید کردند. در این بازدید سرهنگ پاسدار شریف به تشریح 
اقدام هــای صورت گرفته در راســتای کاهش برخی جرایم 
و ایجاد رضایت عمومــی در منطقه پرداخت.در ادامه معاون 
دادستان مشهد ضمن صدور دســتورهای ویژه ای در زمینه 
مبارزه با جرایم، خواستار استمرار اقدام هایی شد که احساس 

امنیت و رضایت عمومی را افزایش می دهد.

ضربه دقیق پلیس به 30 باند موادمخدر•
خــط قرمز:  فرمانده انتظامی خراســان جنوبی در حالی از 
متالشــی شــدن 30 باند حرفه ای قاچاق موادمخدر در سه 
ماه اول ســال در این استان خبر داد که در پی این سلسله 
عملیات ها ۲۲ تن انواع مواد مخدر نیز کشــف شــده است.

سردار مجید شجاع در تشریح این خبر اظهار کرد: با تالش 
شبانه روزي مأموران پلیس خراسان جنوبی در راستای مبارزه 
بی امان با سوداگران مرگ، در سه ماه ابتدایی سال جاري ۲۲ 

تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان جنوبی بیان کرد: کشفیات 
مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل 111درصد رشد 
داشــته و این نشان دهنده تالش هدفمند پلیس در برخورد 
با سرباندهاي قاچاق موادمخدر و خرده فروشان مواد افیونی 
بوده است.وي گفت: در سال 9۸ نیز 50 تن انواع موادمخدر 
کشــف و 5هزار و 6۴۲ نفر دستگیر شدند که در این رابطه 
71 باند تهیه و توزیــع موادمخدر منهدم و یک هزار و ۲91 
دســتگاه انواع خودرو سبک و سنگین توقیف شد.وي افزود: 
فرماندهی انتظامی خراســان جنوبی بــا بهره گیری از تمام 
ظرفیت و امکانات موجود، گام های مؤثري در فرایند مبارزه 
با موادمخدر برداشــته و با تقدیم 10۴شهید گرانقدر در راه 
مبــارزه با مواد مخدر، با قاطعیت در برابر ســوداگران مرگ 

ایستادگی کرده است.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتداي 
سال جاري تاکنون 30 باند حمل و توزیع موادمخدر منهدم 
شــده اســت، افزود: در این رابطه ۴63 دستگاه انواع خودرو 
ســبک و ســنگین توقیف و یک هزار و 6۲7 نفر دســتگیر 
شدند.سردار شجاع، توزیع موادمخدر و تالش براي سهولت 
دسترســی جوانان به این ماده در ســطح جامعه را یکی از 
توطئه هاي بزرگ دشــمنان در عصر حاضر برشمرد و تأکید 
کرد: فرهنگ سازي مناسب در پیشگیري از مبتال شدن افراد 
جامعه و سقوط آنان در دام اعتیاد، بسیار مؤثر و مفید است.

سردار شجاع خاطرنشــان کرد: مافیای موادمخدر به سمت 
قاچاق مواد مخدر روانگردان و صنعتی تغییر رویه داده به طوری 
که کشفیات مواد مخدر صنعتی در سه ماه سال جاري نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل بیش از 35درصد افزایش داشته 
است و تنها با هوشیاری خانواده ها و کنترل فرزندان، می توان 
جلو توســعه مصرف این گونه از موادمخدر ایستادگی کرد.

عقیل رحمانی: غالمعلی صادقی صبح روز 
گذشته در پایان آیین افتتاح دو پروژه دادرسی 
آنالین و جلسه تحقیق از یک متهم و در پاسخ 
به پرسش قدس گفت: رأی تخریب باستی هیلز 

مشهد)اساطیر( قطعاً اجرا خواهد شد.
صبح روز گذشــته رئیس کل دادگســتری 
خراســان رضوی بــه مناســبت آغــاز هفته 
قوه قضائیه و همراه با دادســتان مشهد و تنی 
چنــد از مقامات قضایی اســتان با حضور در 
دادسرای ناحیه ۲ مشــهد ضمن قدردانی از 
تالش قضات و کارمندان شعبات این مجتمع 
قضایی، دو پروژه ای که در راستای کاهش تردد 
متهمان و طرف های دعاوی به دادســرا بود، 

توسط وی افتتاح شد.

دادرسی و تحقیق به صورت آنالینس
رئیس کل دادگستری خراســان رضوی ابتدا 
اشــاره ای به چند پروژه دیگر کــرد و در این 
زمینه گفت: چند طرح همزمان با آغاز هفته 
قوه قضائیه افتتاح شد. در راستای برون سپاری 
برخــی اقدام ها به بخش خصوصــی بود که 
شامل  افتتاح برخی دفاتر خدمات قضایی در 

چند شهرستان می شد. وی 
ادامه داد:  همچنین در این 
راستا برخی طرح های داخلی 
دســتگاه قضایی امــروز به 
مرحله عملیاتی شدن رسید 
کــه می تواند بــه همکاران 
قضایــی در کاهــش زمان 
رسیدگی به پرونده ها کمک 
بســیار خوبــی کند.قاضی 
صادقــی افــزود: چند طرح 
هم امروز با حضور دادستان 
محتــرم و دیگــر همکاران 
قضایی در محل دادســرای 
ناحیه ۲ مشهد افتتاح شد که 
شامل دادرسی آنالین بود. بر 
پایه این اقدام ارتباط مستقیم 

و برخطی با زندان مشــهد برقرار و متهم یک 
پرونده مورد تحقیق قرار گرفت.این مقام ارشد 
قضایی اســتان بیان کرد: در کنار این، اقدام 
شایسته دیگری به مرحله اجرا درآمد که در پی 
آن به صورت آنالین با اصحاب پرونده)شاکی یا 
متهم( ارتباط گرفته شد و اظهارات آن ها اخذ 

شد. حتی در دادرسی آنالین 
وکالی طرفیــن یک پرونده 
هم می توانند موضوعات مورد 
نیاز را مطرح و بدون حضور 
فیزیکی در محل دادسرا به 
خواسته خود برسند. خدا را 
توانستند  ما  همکاران  شکر 
مشــکالتی کــه با شــیوع 
ویروس کرونا ایجاد شده بود 
را تبدیــل به فرصت کنند و 
کاری بکنند تــا از راه دور و 
بدون آنکه نیاز به حضور افراد 
در شعب باشــد، با توکل به 
خدا بتوانند موارد مرتبط با 
پرونده ها را رفع و رجوع کنند.

وی در پاســخ بــه این نکته 
که امســال چه تعداد پرونده به شــیوه آنالین 
در دســتگاه قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد 
گرفت، عنوان کرد: ما با محدودیت ها در منابع 
مالی رو به رو هســتیم، اما بنــا داریم  از محل 
صرفه جویی هایی که انجام می شود، این شبکه را 

هر چه بیشتر توسعه دهیم.

از باستی هیلز مشهد چه خبر؟س
قاضــی غالمعلــی صادقــی، رئیــس کل 
دادگستری خراســان رضوی، در واکنش به 
این پرسش که پرونده معروف به باستی هیلز 
مشــهد )باغ ویالهای الکچری کــه بر پایه 
تخلف و تغییر کاربری بنا شــده اســت( که 
دادگاه رأی بر تخریب 19 قطعه آن داده بود، 
چه شــد و در چه مرحله ای قرار دارد، بیان 
کرد: این رأی اجرا خواهد شد، در این مسیر 
تصمیم ما جدی اســت که حکم صادر شده 

، اجرا شود.
 اگــر هم احیاناً مراحل رســیدگی به پرونده 
کمی طوالنی و زمانبر است، آن هم ان شاءاهلل 
به سرعت انجام شــود و مطمئن باشید رأی 
تخریب بناهای تغییر کاربری داده شده، اجرا 

خواهد شد.
قاضی صادقی در پاسخ به این ماجرا که پرونده 
مدیرکل ســابق و بازداشت شــده تعزیرات 
حکومتی خراســان رضوی در چه مرحله ای 
قــرار دارد، بیان کرد: پرونــده در حال حاضر 
در مرحله تحقیقات قرار دارد و بررسی تمامی 

ابعاد پرونده زمانبر است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفت وگو باقدس: 

اجرای رأی تخریب »باستی هیلز« مشهد قطعی است

قاضی صادقی: اگر 
مراحل رسیدگی به 
پرونده  باستی هیلز 

طوالنی است، آن هم 
ان شاءاهلل به سرعت 
انجام شود و مطمئن 

باشید رأی تخریب 
بناهای تغییر کاربری 

داده شده، اجرا 
خواهد شد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
روند کاهش دمای هوا در مشهد•

قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهــواره ای همچنان پدیــده غالب جوی در نیمه شــرقی 
استان باد و گردوخاک اســت. از جمعه بعدازظهر بر شدت 
ناپایداری های جوی افزوده خواهد شــد. وزش باد شــدید 
موقتی همراه با گردوخاک، افزایش ابر در نیمه شمالی استان 
با احتمال رگبار باران و رعدوبرق پیش بینی می شــود. این 
وضعیت به تناوب تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت. 
ضمــن اینکه روند کاهــش دمای هوا )بیــن ۴ تا 7 درجه 
سلسیوس( به ویژه در شهرهای شمالی استان از جمعه آغاز 

و تا یکشنبه ادامه خواهد داشت.
هوای امروز مشــهد هم صاف از بعدازظهر افزایش ســرعت 
وزش باد خواهد بود و پیش بینی می شــود حداقل و حداکثر 
دمای هوای این شــهر به ترتیب ۲۲ و 3۸ درجه سلسیوس 
خواهد بود.در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای 1۲ 
درجه سلســیوس خنک ترین و مه والت با بیشینه دمای ۴0 
درجه سلســیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی 
بوده اند. طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای هوای شهر 
مشهد مقدس به ترتیب ۲3 و 35 درجه سلسیوس بوده است. 
همچنین بیشترین سرعت وزش باد از بردسکن با سرعت 7۲ 

کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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درختانی که 6ماه است آب نخورده اندس
قابل توجه شورای شــهر و شهرداری  مشهد به خصوص منطقه 
۴؛ پارک بهشت آخر شهید مفتح طالب، 6 ماه است که این گل 
وگیاه و درختان پارک آب نخورده اند، همگی خشــک شده یا در 

حال خشک شدن است.
۹۱5...02۱0

به داد محله مفتح برسیدس
با چه تفکری شهرداری منطقه۴ اقدام به کاشت درختچه در وسط 
بولوار شــهید مفتح کرده، چرا درخت نکاشته اســت؟ از سال97  
چندین  بار تذکر دادیم و می آیند یک هرس می کنند. تمام چندین 
فقره تصادف به خاطر کوتاهی درختچه ها و عدم دید عابران و خودروها 

رخ داده است. به داد محله مفتح برسید.
0۹۱0...53۱7

شعبه قضایی جواب درستی نمی دهدس
در این هفته قوه قضائیه خواهشمند است به وضعیت ما مالباختگان 
بازرگانی موحد نمایندگی ایران خودرو در مشــهد که چهار سال 
پول پرداخت کردیم نه از پول خبری هست نه ماشین، رسیدگی 
کنید. به شــعبه قضایی صدف مراجعه می کنیم جواب درستی 

نمی دهند.
۹۱5...3۱۴7

اتوبوس ها تا ساعت 24شب کار کنندس
مســئوالن محترم اتوبوســرانی لطفاً اتوبوس های خط بی آرتی 
شب کار را هم راه اندازی و یا تا ساعت۲۴ شب خدمات دهی کنید 

تا مشکلی نداشته باشیم.
۹37...7۸0۴ 

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

علی محمد زاده: بارها این جمله را شنیده ایم 
که »دیگر تعمیرکاری نیست و همه تعویض کار 
شــده اند«، مسئله ای که منحصر به یک صنف 
خاص نیست ولی در رسته تعمیرکاران می شود 

مصادیق فراوانی برای این ادعا پیدا کرد.
تعمیرکاری همان گونه که از نامش پیداست 
رفع عیب یک وســیله با کمترین هزینه است 
و همان گونه که افراد مســن تر به یاد دارند در 
ســال های دور فردی که می خواست در یک 
رسته شغلی کار کند سال ها شاگردی می کرد و 
وقتی به درجه ای می رسید که عیب یابی درست 
داشته باشد مستقل می شد و حتی افتخار برخی 
بود که بگویند شاگرد فالن استادکار بوده اند.اما 
با پیشرفت سریع فناوری انگار استاد شدن هم 
سریع شد و متأسفانه افرادی وارد بازار تعمیرات 
شدند که تنها کلیاتی از حوزه تخصصی خود را 
می دانند و ندانسته های خود را به روش آزمون 

و خطا آن هم از جیب مردم جبران می کنند.

تعویض کاران اینترنتیس
شهروندی می گوید: یکی از لوازم منزلم خراب 
شده بود که با شماره گیری یکی از آگهی های 
چسبانده شده به دیوار منزل ساعتی بعد جوانی 
به عنوان تعمیــرکار مراجعه کرد که هنوز به 
گفته خودش ســربازی هم نرفته بود و با هر 
محاسبه ای نمی شد تصور کرد که او چند سال 

شاگرد بوده است.
رحیمی می افزاید: تمام ابزار آن تعمیرکار داخل 
یک کیف کوچک بود و پس از چند بررســی 
سریع گفت باید چند قطعه وسیله مورد نظر 
تعویض شــود و چون تخصصی نداشتم خرید 
قطعات را به خود او سپردم خالصه اینکه پس از 
چند صد هزار تومان هزینه، وسیله تعمیر شده 
تنها یک روز کار کرد و دوباره خراب شد و این 
بار وقتــی به نمایندگی مربوطه مراجعه کردم 
مشخص شــد عیب اصلی از کلیدی بوده که 
کمتر از ۲0 هزار تومان هزینه تعویض آن بوده و 
تعمیرکار اول به دلیل اشتباه در تشخیص عیب 

چند قطعه دیگر را تعویض کرده است.
شهروند دیگری هم با اشاره به مزایای اینترنت 
می گوید: با یک جســت وجوی ساده می توان 
اطالعات الزم برای هر کاری را در اینترنت پیدا 
کرد و عده ای با همین اطالعات کلی اقدام به ارائه 
خدماتی به شهروندان می کنند و به دلیل آنکه به 

شیوه استاد  شاگردی چیزی را نیاموخته اند عماًل 
با هزینه مردم در حال آموزش هستند.

راه اندازی شغل آپاراتی در 40 ساعتس
از گذشــته های دور در بین بیشتر مردم این 
باور بود که صافکارها و آپاراتی ها دســت های 
قوی ای دارند و بســیاری از ما به یاد داریم که 
آپاراتی ها بــرای درآوردن رینگ یک کامیون 
چقدر پتــک می زدند و چقدر انگشــت های 
آن ها آسیب می دید تا تیوپ چرخ یک خودرو 
سنگین را درآورند اما حاال جوانی شیک پوش 
و الغراندام با کمک چند وســیله بادی بدون 
ذره ای زور زدن همــان کارها را انجام می دهد 
و یکی از همین افراد در پاســخ به این پرسش 
که چند سال شاگردی کرده؟ می گوید: حاال که 
دیگر شاگردی معنا ندارد می شود مدرک همه 
چیز را در مدت چند روز یا چند هفته گرفت 
و به طنز می گوید آپاراتی در ۴0 ســاعت.البته 
روی صحبت ما با آموزش های تخصصی نیست؛ 
چراکه بی هیچ تردیدی در دوره های آموزشی 
روش صحیح ارائه خدمات آموزش داده می شود 
ولی نکته این است که برخی از همین افراد که 
دوره های آموزشی را گذرانده اند الزام کاملی به 
این ندارند که با کمترین هزینه برای مشتری 
خدمتی ارائه دهند و راحت ترین راه یعنی همان 

تعویض قطعه را انتخاب می کنند.

نرخ های دلخواه به بهانه کیفیتس
یــک راننده تاکســی در این بــاره می گوید: 
متأسفانه در برخی شغل ها هیچ معیاری برای 
گرفتن پول نیســت و هر فردی بــه دلخواه 
خودش نــرخ می دهد از جملــه این صنوف 
می توان به صافکارهای خودرو اشــاره کرد که 
برای یک مورد خاص هر صافکاری یک قیمت 
می دهد و آن ها که پول بیشتر می گیرند مدعی 
هستند با کیفیت بهتری کار را انجام می دهند 
که البته اثبات این مســئله برای شــهروندان 
غیرممکن است که بگویند آن ها که ارزان تر کار 
می کنند کار بدتری تحویل مشتری می دهند؛ 
چراکه افراد باانصافی هســتند که حق خود را 
می گیرند و به بهترین نحو کار می کنند.رشیدی 
می افزاید: با این حال الزم است تا در کنار بحث 
تخصص اندکی هم درباره اخالق مداری اصناف 
کار شود تا مشــتری را به چشم صندوق پول 

نبینند و به لحاظ اخالقی خود را مقید به رعایت 
حال او بداننــد و اگر اخالق در جامعه تقویت 
شود دیگر شــاهد گران فروشی و کم فروشی و 

مشکالتی از این دست هم نخواهیم بود.

شهروندان پیشگیری کنندس
با تمام ایــن اوصاف مدیر بازرســی و نظارت 
اصناف خراسان رضوی معتقد است شهروندان 
می توانند با اندکی رعایت بیشتر از بروز بخش 

عمده ای از این مشکالت پیشگیری کنند.
دلداری می گوید: متأسفانه در تمام جوامع و در 
تمامی صنوف افرادی هستند که خود را ملزم 
به رعایت قوانین و قواعد اخالقی نمی دانند ولی 
آنچه مسلم است وقتی فردی بداند که تخلف 
وی قابل پیگیری است و باید پاسخگوی رفتار 
نامتعارف خود باشد از ارتکاب برخی تخلفات 
پرهیــز می کند.وی ادامــه می دهد: بر همین 
اساس با قاطعیت می توان گفت تخلفات صنفی 
در بیــن واحدهایی کــه دارای پروانه فعالیت 
هستند بسیار کم است و عمده تخلفات از سوی 
افرادی صورت می گیرد که عضو اتحادیه های 
مربوطه نیستند و می دانند که پیگیری تخلفات 
آن ها سخت و زمانبرتر از واحدهای مجاز است.

او می افزایــد: در چنین شــرایطی بهترین و 
ساده ترین راه پیشگیری از مشکالت این حوزه 
این است که شهروندان در زمان نیاز به گرفتن 
خدمــات در حوزه تعمیر وســایل مختلف به 
واحدهایی مراجعه کنند که دارای پروانه فعالیت 
هســتند و یا از طریق تماس بــا اتحادیه های 
مربوطه اطالعات الزم برای مراجعه به واحدهای 
صنفــی مرتبــط را دریافــت کنند.دلداری 
اظهار می دارد: بیشــترین شــکایت ها مربوط 
به تعمیرکاران لوازم خانگی اســت که عمدتاً 
توسط افراد غیرمجاز صورت می گیرد؛ چراکه 
شــهروندان در زمان نیاز با اولین شماره ای که 

روی آگهی های دیوار می بینند تماس می گیرند 
و هیچ اطالعــی از میزان تخصص این افراد یا 
مجاز و غیرمجاز بودن آن ها ندارند.مسئله مهم 
در این موارد این است که اگر شهروندی پس از 
تعمیر وسیله خود از خدمات ارائه شده شکایت 
داشته باشد هیچ آدرسی از فرد مورد نظر ندارد 
و عده ای از این افــراد چون می دانند مرتکب 
تخلفاتی می شــوند و عده ای از آن ها شــاکی 
خواهند شــد در هر چند هفته یک بار شماره 
تلفن خــود را تغییر می دهند و عمالً پیگیری 
را سخت تر می کنند.وی در پاسخ به پرسشی 
در خصوص طرح ساماندهی تعمیرکاران لوازم 
خانگی هم می گوید: بر اســاس این طرح که 
چند سال پیش آغاز شد اعضای مجاز اتحادیه 
دارای لبــاس مخصوص و کارت شناســایی 
معتبر هستند بنابراین شهروندان می توانند به 
هنگام مراجعه این افراد از آن ها تقاضای کارت 
شناسایی صنفی کنند تا مشخص شود آن ها 

عضو اتحادیه هستند یا خیر.
پس اگر در همان ابتــدا در به کارگیری افراد 
دارای پروانه فعالیت دقت شــود می شود برای 
پرداخــت هزینه هم به نرخ نامه ها اســتناد و 
در زمان بروز مشــکالت بعدی هم به راحتی 
می توان فرد مورد نظر را شناسایی و احضار کرد.

اصناف باانصافس
با این حال به نظر می رســد نمی توان انتظار 
داشــت به یکباره همه چیز تغییر کند و دیگر 
افراد به صورت غیرمجاز کار نکنند و همه چیز 
بر اساس قانون و قاعده پیش برود ولی می شود 
امیدوار بود همه اصناف مجاز و غیرمجاز انصاف 
را رعایت کنند و در شــرایط سخت اقتصادی 
حاکــم بر جامعه بــه اندازه هزینــه تعویض 
یک قطعه کوچک هم که شــده رعایت حال 

مشتریان را داشته باشند.

قدس از نا  بلدی  برخی اصناف تعمیرگاهی مشهد گزارش می دهد

آزمون و خطا از جیب مردم!

گزارشگزارش

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

300072305 با ما د     ر تماس باشید     .



خبرخبر خبرخبر

 پیش بینی ثبت ۸۰۰ وقف جدید •
در اصفهان

اوقاف  کاشان: مدیرکل 
و امــور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: پیش بینی 
می شــود در سال جاری 
نزدیک  خیران  همت  با 
بــه ۸۰۰ وقف جدید در 

استان به ثبت برسد.
حجت االسالم محمدحســین بلک در جمع خبرنگاران بیان 
کرد: وقف های جدید زیادی ســال گذشته در استان اصفهان 
شناسایی شد و به ثبت رسید و سایر موقوفه های این استان نیز 
به تفکیک در حال شناسایی و پردازش برای دسترسی آسان 

به اطالعات آن هاست.

 ۴۰ مددجوی جرایم غیرعمد •
از زندان های کرمان آزاد شدند

کرمان: مدیر نمایندگی 
ستاد دیه استان کرمان 
از آزادی ۴۰ مددجــوی 
واجد  غیرعمــد  جرایم 
شرایط از زندان های این 

استان خبر داد.
سید حجت اهلل موسوی 

قوام بیان کــرد: برای آزادی این افراد در مجموع ۴۲ میلیارد 
و ۶۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شــده که در این 
زمینــه توان پرداخت مددجویان به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۷۱۴ 

میلیون ریال بوده است.

انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق •
در سواحل میناب
فرمانــده  هرمــزگان: 
هرمزگان  استان  مرزبانی 
از شناســایی خــط لوله 
به  قاچاق  سوخت  انتقال 
طــول ۲۹ هــزار متر در 
ساحل یکی از روستاهای 
شهرستان میناب خبر داد.

ســردار حســین دهکی در جمع خبرنگاران، عنــوان کرد: 
مرزداران پایگاه دریابانی میناب با همکاری مرزبانان شهرستان 
بندرعباس با استفاده از منابع اطالعاتی باخبر شدند قاچاقچیان 
در ســواحل خور »مجدر« این شهرستان به طرز ماهرانه ای 
اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در 

زیرماسه های دریا نموده اند.

 تخت های بیمارستانی خوزستان •
در مرز پر شدن 

وزیر  نماینــده  اهواز: 
بهداشت در امور اجرایی 
بیماری ناشی از ویروس 
کرونا در خوزستان گفت: 
کمبود تخت بیمارستانی 
برای مبتالیان به ویروس 
کرونا در خوزستان فعاًل 
وجود ندارد، اما به مرز پر شدن ظرفیت های تعریف شده نزدیک 

می شویم.
علیرضا افشــار اظهار کرد: در شــرایط فعلی ضــرورت دارد 
ظرفیت های بالاســتفاده را در اســتان دوباره به کار بگیریم تا 

ظرفیت خالی الزم را برای بیماران کرونایی ایجاد کنیم.

 فعالیت آرایشگرها در مهاباد •
دوباره متوقف شد

مهاباد: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد گفت: 
فعالیت آرایشگرهای مردانه و زنانه برای جلوگیری از شیوع 
بیمــاری کرونا برای دومین بار در این شهرســتان متوقف 

شد.
محمد جهین عنــوان کرد: واحدهای صنفی آرایشــگری 
در دوره پیشــگیری از شــیوع بیماری کرونا جزو مشاغل 
پرخطر محسوب شده که با تصمیم ستاد مقابله با کرونای 

شهرستان فعالیت آن ها تا اطالع ثانوی ممنوع است.

 محدودیت های کرونایی •
به کرج برمی گردد

البرز: معاون اســتاندار 
و فرمانــدار کرج با ابراز 
نگرانی نسبت به افزایش 
روزانه آمار ابتال به کرونا 
در ایــن کالنشــهر با 
صدور دســتور ویژه ای 
به شــهرداران از آن ها 

خواست تا ضدعفونی معابر شهری را از سر بگیرند.
غفور قاســم پور در ابالغیه ای جدید، خطاب به شــهرداران 
شــهرهای اقماری کالنشــهر کــرج، گفت: شــهرداران با 
فعال ســازی اکیپ های مدیریت بحران و خدمات شــهری 

ضدعفونی خیابان ها و معابر شهری را آغاز کنند.
وی افزود: از مردم درخواست می کنیم همراهی های خود با 
مسئوالن را ادامه دهند تا از این مرحله نیز به سالمت عبور 
کنیم، در غیر این صورت ممکن اســت شاهد از سرگیری 

تعدادی از محدودیت های قبل باشیم.

با وجود تزریق اعتبار 

قطارهمدان-سنندجباتأخیربهمقصدمیرسد
ســنندج: راه آهن همدان- ســنندج در زمره 
طرح های مهر ماندگار در ســال ۱۳۸۳ اســت 
که قسمت نخست آن یعنی تهران- همدان در 
اردیبهشت سال ۹۶ افتتاح شد اما برای رسیدن به 
ایستگاه پایانی در کردستان با تأخیر مواجه شده 

است.
بهار ســال ۹۶ بود که راه آهن تهرانـ  همدان به 
طول ۲۶۰ کیلومتر رسماً افتتاح شد تا عالوه بر 
حمل ونقل داخلی بار و مسافر، در آینده کردستان 
را نیز به شــبکه راه آهن سراسری متصل کند تا 
بخشی از مشــکالت مردم استان در حوزه راه را 

برطرف کند.
قرار بود پروژه  راه آهن تهران ـ همدان ـ سنندج 
به طول۴۱۰ کیلومتر به صورت یکخطه با سرعت 
۱۶۰ کیلومتر در ســاعت برای مسافری و۱۲۰ 
کیلومتر در ســاعت برای بار، توسعه در این دو 

استان را شتاب دهد.
مسیر خط آهن همدان - سنندج در سه قطعه 
در حال ســاخت اســت که قطعــه اول از بهار 
همدان تا دوسر قروه به طول ۶۴ کیلومتر، قطعه 
دوم از دوســر قروه تا نزدیکی دهگالن به طول 
۵۶ کیلومتر و قطعه سوم از دهگالن تا ایستگاه 
پایانی سنندج به طول ۳۰ کیلومتر ساخته شده و 

بخش هایی از آن هنوز در دست اجراست.
این طرح توســعه ای از ســال ۸۵ آغاز شد ولی 
ســرعت چندانی تا سال ۹۲ نداشت تا اینکه  بار 
دیگر برای پیگیری در صدر برنامه های مدیریت 

استان کردستان قرار گرفت.

افزایشاعتبارساختس
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
کردســتان بابیان اینکه پروژه راه آهن همدان-

ســنندج در ســال ۹۷ در قانون بودجه حدود 
۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار داشت، اظهار کرد: با 
پیگیری های انجام شده این میزان به ۳۹۰ میلیارد 

تومان و سه برابر رقم مصوب تخصیص یافت.
بهرام نصراللهی زاده افزود: در قانون بودجه سال 
۹۹ نیــز ۳۵۰ میلیارد تومان بــرای اتمام پروژه 
راه آهن همدان-سنندج اختصاص داده  شده که 
امکان افزایش تخصیص بیشتر از این میزان هم 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه پروژه راه آهن همدان-ســنندج 
 از پیشــرفت خوبی برخوردار است، اظهار کرد: 

دستگاه وزارت راه و شهرسازی، شرکت زیرساخت 
و همه پیمانــکاران به خوبی مشــغول کارند و 
امیدواریم این پروژه تا پایان ســال مالی ۹۹ به 

بهره برداری برسد.

پروژهاولویتداردولتس
معاون فنــی امور زیربنایی و تولیدی ســازمان 
برنامه وبودجه کشوردر جمع خبرنگاران همدانی 
بابیان اینکه در سال جاری ۳۵۰ میلیارد تومان 
برای اتمام راه آهن ســنندج - همدان تخصیص 
یافت، گفت: در سه ماهه اول تمام این اعتبار تأمین 

و در اختیار طرح قرار گرفته است. 
حمیدرضا عــدل اظهار کرد: رســاندن خطوط 
راه آهــن به نقاط مختلف کشــور به منظور ارائه 
خدمات مطلوب تر حمل ونقل از سیاســت های 
دولت جمهوری اســالمی است که این مهم در 
دولت تدبیر و امیــد از اهمیت ویژه ای برخوردار 

شد.
وی یادآور شد: در این دولت، استان های همدان، 
کرمانشــاه، آذربایجان غربی و گیالن به راه آهن 
سراسری متصل شــدند و هم اکنون نیز راه آهن 
سنندج - همدان ازجمله طرح های اولویت دار این 

حوزه در کشور است.
عــدل اضافه کرد: این طرح 
توســعه ای از سال ۸۵ آغاز 
شد ولی سرعت چندانی تا 
سال ۹۲ نداشت، اما پس از 
روی کار آمدن دولت جدید 
در صدر برنامه های مدیریت 
عالی استان کردستان برای 
پیگیــری قرار گرفــت و با 
تزریق اعتبارات مناســب تا 
پایان امسال به بهره برداری 

می رسد.

تزریقاعتباراتس
وی بابیان اینکه در ســال گذشته با سفر دکتر 
نوبخت، رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشــور، ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبــار برای پروژه 
تأمین شد، افزود: امسال ۳۵۰ میلیارد تومان دیگر 
برای تکمیل راه آهن همدان به سنندج تخصیص 
 یافته و ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز در فاز نهایی 

برای آن تأمین اعتبار خواهد شد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر سیاســت دولت 

اتمام راه آهن همدان به سنندج 
است بر این اساس طی دو سال 
اخیر اعتبــارات موردنیاز برای 

این پروژه تأمین شد.

آنچهگذشتس
عملیات اجرایی پروژه ایستگاه 
راه آهــن ســنندج - همدان 
با ۱۲۶ میلیــارد تومان و در 
زمینی به مساحت ۵۱ هکتار 

بهمن ۱۳۹۸ آغاز شد.
ایــن طرح ۱۳ هــزار و ۲۸۲ 
مترمربع فضای سرپوشــیده 
دارد که ساختمان اصلی آن 
۴ هزار مترمربع و بر اساس نیاز ۲۵ سال آینده 
استان کردستان طراحی  شده و هم اکنون از ۱۷ 

درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
راه آهــن تهران - همدان - ســنندج در حوزه 
استحفاظی اســتان کردستان ســه ایستگاه 
مسافری در شهرهای قروه، دهگالن و سنندج و 
دو ایستگاه ترافیکی در آونگان، دوسر شهرستان 

قروه دارد.

امسال۳۵۰میلیارد
تومانبرایتکمیل
راهآهنهمدان-

سنندجتخصیصیافت
و۱۵۰میلیاردتومان
دیگرنیزدرفازنهایی
برایآنتأمیناعتبار

خواهدشد
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حل جد ول شماره قبل

 ۱. بوی پشــم ســوخته - علم باکتری شناسی 
۲. خانه ترکمن- میوه تلفنی- سخنان بیهوده- 
زادگاه حضرت ابراهیم»ع« ۳. سرباز جنگ های 
نامنظم- خواهش های نفســانی- تیم فوتســال 
شــیرازی حاضر در رقابت های سطح اول لیگ 
کشــور ۴. خطرکردن- دشــنام دادن- نشانه ها 
۵. یار کلیله- شــهری زیبــا و دیدنی در ترکیه 
و در ســاحل دریای اژه ۶. پرنده ای در دســت 

مقنی- ســردار ایرانی که کراســوس ، ســردار 
رومی را مغلوب کرد- امر از آمدن ۷. شــدیدتر- 
لگد- پول ســامورایی- دعای زیرلب ۸. سمت و 
جهــت- آب نخورده- پس از مال می آید- ضمیر 
بی حضــور ۹. مایع قهوه ای و ســنگین و فرار با 
عدد اتمــی۳۵- حرف فاصله- کوژ- بی ســواد 
اینترنتی- نقاشــی چهره- محل  ۱۰. مزاحــم 
عبور ســیل ۱۱. بنیادی- نشســته ۱۲. طالی 

 ســرخ رنگ- صفحــه اینترنتــی- محوکــردن 
۱۳. ایــن پول در روســیه به کارتــان می آید- 
اروپــا  جنوب شــرق  در  کشــوری   فرمــان- 
۱۴. پیشــوندی معــادل ده- شــهر بی قانون- 
چغندرپخته- اسب چاپار ۱۵. مقرب درگاه الهی 

که دعاهایش پذیرفته می شود- مرغابی عرب

 ۱. از هیچی بهتراســت- حبیب خداست- رانکی 
۲. خشن و ناصاف- تشویش- مجلل ۳. رودخانه ای 
در افغانستان که پس از سیراب کردن مناطقی در 
این کشور در خاک کشورمان به هامون می ریزد- 
 نامه نگاری ها ۴. پادشــاه انگلیســی- فرســتاده 
۵. صوت ندا- عدد خیطی- ظرف رختشــویی- 
لحظه- عالمت جمع فارســی ۶. تهی شدن- یک 
ســلول عصبی از طریق آن پیامــی را به غده ای 

می رســاند- دروازه ۷. امپراتوری باستانی- اتاق 
قطــار- مقاومــت متغیــر ۸. تصدیق ارنســت 
همینگوی- عالمت مفعولی- »مشت« توخالی- 
صنــم ۹. صحرای بــی آب و علــف- به حرکت 
درآورنده- فرزند ۱۰. موی گردن شــیر- مولد- 
رفیع تــر ۱۱. درخت زبان گنجشــک- برادرپدر- 
 خالص و ســره- جــام معروف- ضمیــر درون 
۱۲. چلیپا- پیوســته و متصل ۱۳. از سبک های 

ورزش کاراتــه- تپه ای تاریخی متعلق به هزاره۴ 
 و ۳ قبل میالد در شهرســتان ســپیدان فارس 
از تفنگــداران رمــان  ۱۴. هیئــت منصفــه- 
ســنگریزه های  ناپــدری ۱۵.  آلکســاندردوما- 
درخشــان اســت و جمع یرمع- نبرد تن به تن-  
بیتی چهارقســمتی که در آخر سه قســمت اول 

شاعر سجع نگاه دارد و در قسم چهارم قافیه آرد 

7۸۴۰zadehalireza@gmail.comجد ول

محمدرضاعلیزاده

  افـقی

 عمود ی

۳۰۰۰7۳7274۳۰۰۰7۳7274
سامانه پیامکی

انتقادها،پیشنهادهاوایدههایخودراازطریق
اینسامانهپیامکیارسالفرمایید
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