
 آخرین وضعیت مطالبات 
»فرشتگان سپیدپوش« 

 رئیس شورای شهر مشهد 
برای دعوت از عضو علی البدل تعلل نکند

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در گفت وگو با قدس:مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با قدس توضیح داد

تعداد 7هزار و 877 نفر کادر پرستاری در بخش های 
مختلف اتاق عمل، بیهوشــی، کمک پرســتار و... 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با تعداد تخت های 
موجود متناسب نیســت و تقریباً با نصف نیروی 
الزم به نیازهای موجود پاســخ می دهیم که طبعاً 
»اضافه کاری اجباری« به نیروهای پرستاری داده 

می شود و همین موضوع نارضایتی...

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
خراسان رضوی گفت: رئیس شورای اسالمی شهر 
مشــهد هر چه ســریع تر باید از عضو علی البدل 
برای حضور در جلســات شــورا دعوت کند، زیرا 
تعلل در انجام این کار تخلف محســوب می شود.

امیرحمزه ذاکر در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: دعوت از عضو علی البدل ...

.......صفحه 3 .......صفحه 3 
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فروش مرغ بیش از 15 هزار و500 تومان تخلف است
معاون پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی 

از بافت پیرامون حرم می گوید

جایگزینی 
منطق مصرف 

با منطق فرهنگ
.......صفحه 2 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

.......صفحه 2 

 پیشنهاد قدس به کارشناسان
برای بررسی بیشتر

سهم فاضالب چرمشهر 
در مرگ چهار روستایی 

چقدر است؟

معاون پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی می گوید: سرمایه ساالری 
منحط منجر به اتفاق رخ داده در حوزه معماری و شهرسازی اطراف 

حرم مطهر شده است...

.......صفحه 2 

مدیر امور منابع آب نیشابور هشدار داد
مشاهده شکاف های ۸۰ کیلومتری 

در نزدیکی راه آهن
ایسنا: مدیــر امور منابع آب نیشــابور گفت: به دلیل 
خشکسالی های 3۰ سال گذشته و برداشت های بی رویه 
از ســفره های زیرزمینی، اکنون شاهد نشست دشت 
نیشابور و ایجاد شــکاف هایی با طول 8۰ کیلومتر در 
این شهرستان هستیم. این شکاف ها خطوط زیربنایی 
 نفت و گاز را نیز قطع کرده  و در برخی قســمت ها به 
خط آهن نزدیک شده اند.ســعید خجسته پور با بیان 
اینکه در بین 37 دشت استان، دشت نیشابور بیشترین 
کســری مخزن را دارد، از نمایان شدن تمام آثار شوم 
ناشــی از اضافه برداشت آب در دشت نیشابور خبر داد 
و افزود: افت سطح آب های زیرسطحی، ایجاد شکاف و 
نشست دشت، شور شدن آب و کاهش ظرفیت آبگیری 
آبخوان از آثار شــوم برداشــت بی رویه آب در دشت 
نیشابور است. وی ادامه داد: شور شدن آب ها نه  تنها در 
محدوده قسمت های مرکزی نسبت به دهه پیش افزایش 
چشــمگیری داشته بلکه شاهد نشســت زمین و ایجاد 
شــکاف هایی با بیش از 8۰ کیلومتر و عمق ۵۰ متر در 
دشت نیشابور هستیم.وی با اشاره به اینکه سال گذشته 
شکاف ها یک جاده روستایی را در شهرستان فیروزه قطع 
کرد و این موضوع منجر شد سیالب ها تغییر مسیر داده 
و مشــکالتی را در این منطقه ایجاد کند، افزود: دشت 
نیشابور بر خالف دشت مشهد از هیچ جایی ورودی ندارد 
و تمام منابع آن از بارش های ساالنه تأمین می شود، چون 
برداشــت بیش از حد از سفره های زیرزمینی آن صورت 

می گیرد، مقام اول را به لحاظ کسری مخزن دارد.

 مرگ دلخراش راننده پراید 
زیر چرخ های کامیون

قدس: افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد از تصادف 
شــدید خودرو پراید و کامیون بنز در جاده میامی در 
حومه مشــهد که منجر به کشته شدن راننده خودرو 

پراید شد خبر داد. 
محمدرضا زهانی با بیان این مطلب گفت: با اعالم این 
حادثه به ســامانه ۱2۵ ستاد فرماندهی بالفاصله گروه 
نجات و پشتیبانی ایســتگاه های ۴۹ و ۴۱ را به محل 

حادثه اعزام کردیم.
 نجاتگران آتش نشــانی با حضور در محل به وســیله 
تجهیزات ویژه، جســم بی جان راننده خــودرو پراید 
که به دلیل شــدت تصادف در دم جان ســپرده بود 
از البه الی آهن پاره های وســیله نقلیه اش رهاســازی 
و تحویــل عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادند.علت 
دقیق این حادثه توســط پلیس راهور استان در دست 

بررسی است.

خبرخبرخبرخبر

احمد فیاض: بازدید شماری از مسئوالن ارشد استانی 
و شــهر مشــهد در حالی عصر دیروز از پروژه کمربند 
جنوبــی و کوه پارک رقم خورد که از همان آغاز بازدید، 
سایه حضور خبرنگاران در کنار عدم حضور نمایندگان 
گروه هــای مردم نهاد و مدافعان محیط زیســت بر این 
بازدید ســنگینی می کرد. اظهار نگرانی مکرر شهردار 
مشــهد از چرایی و چگونگی حضور خبرنگاران در کنار 
اظهارنظرهای بهت انگیز شماری از نمایندگان منتخب 
مشــهد در مجلس که تاکنون واکنشــی در این رابطه 
نداشــته و عدم پاسخگویی شفاف تعدادی از مسئوالن 
حاضر در این بازدید موجب گمانه زنی هایی در ارتباط 
با اجماع ضمنی و پشــت پرده مسئوالن مبنی بر تأیید 
پروژه کمربند جنوبی با بار ترافیکی همراه با کوه پارک 

میان خبرنگاران شد. 
جواد کریمی قدوســی، نماینده مردم مشــهد در این 
بازدیــد با تأکید بر اجرای بــار ترافیکی پروژه کمربند 
جنوبی اظهار کرد: نمی دانم مشکل پروژه کجاست که 

با وجود هزینه های بسیار صورت گرفته به بهره برداری 
نمی رســد! این پروژه از محل هزینه های شهروندان و 
عوارض مردم تا به اینجا رســیده و باید زیر بار ترافیکی 
برود. شاید در درازمدت نیز با توجه به افزایش جمعیت 
شهر نیاز به این پروژه ضرورت داشته باشد. پارک خطی 
و کوه پارک نیز برای اســتفاده طبیعت دوستان تکمیل 
شود.وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اعتراض 
گروه های مردم نهاد و مدافعان زیســت محیطی درباره 
پروژه خاطرنشــان کرد: عدم اســتفاده ترافیکی هیچ 
توجیه منطقی ندارد. ســمن ها نیز بایســتی از پیش و 
طی سال های گذشته نسبت به پروژه ای که میلیاردها 
ریال در آن هزینه شده، تالش می کردند تا نظر مشاور 
پروژه عوض شــود! طبیعی است که به هر حال اجرای 
پروژه های عمرانی آسیب هایی به محیط زیست می زند 
اما بایستی منافع درازمدت شــهروندان طی 2۰ سال 

آینده مدنظر قرار گیرد.
دیگر نماینده منتخب مردم مشــهد در مجلس نیز در 

ایــن بازدید اظهار کرد: به هر حــال این پروژه با صرف 
هزینه های زیادی اجرا شده است. هر کسی اندک منطق 
اقتصادی داشــته باشــد درمی یابد که این پروژه با این 

هدف ساخته شده که دو طرف آن راه اندازی شود.
محمدحسین حسین زاده بحرینی افزود: تردیدی نیست 
در ابتدا ســاخت این پروژه به قصد پارک نبوده بلکه با 
هدف روان سازی ترافیکی و بازگشایی یک شریان اصلی 
در کنار بهره برداری های اقتصادی مانند برج سازی صورت 
گرفته است. اکنون دغدغه ما این است که زمین های دو 
طرف پروژه طی کمیسیون ماده ۵ تبدیل به اراضی ملی 
شود تا امکان سوءاستفاده فراهم نشود. یعنی کاربری آن 
به گونه ای تدوین شود که تا ابد امکان برج سازی وجود 

نداشته باشد و برای این دغدغه اینجا حضور یافتیم.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا شهرداری چنین 
تضمینی می دهد؛ گفت: شهرداری تضمین داده است. 
در نخستین جلسه ستاد تدبیر نیز دوباره مطرح می شود 
و قرار جمعی این است که به کمیسیون ماده۵ کشیده 

شود تا نفع همگانی داشته باشد. مردم باید مطمئن شوند 
که اینجا هیچ برجی ساخته نمی شود.

حسین زاده بحرینی خاطرنشــان کرد: مطالبه رهبری 
است که مسائل زیســت محیطی در این پروژه رعایت 
شود و کسی در آینده جرئت نخواهد کرد به این اراضی 
تجاوز و تعدی کند.فاطمــه رحمانی، نماینده منتخب 
مردم مشهد در مجلس در این بازدید گفت: عقب نشینی 
بین نمایندگان صورت نگرفته است. حق و حقوق مردم 
حفظ خواهد شد و کاربری آن صرفاً تفرجگاهی است.

همچنین حجت االســالم والمسلمین نصراهلل پژمان فر، 
نماینده مردم مشهد در مجلس هر گونه اظهارنظر پس 
از این بازدید را به آینده موکول کرد.گفتنی اســت، در 
این بازدید، نمایندگان مردم مشهد در مجلس، غالمعلی 
صادقی؛ رئیس دادگســتری اســتان، سردار یعقوبعلی 
نظری؛ فرمانده ســپاه امام رضا)ع(، دادســتان مشهد، 
نماینده مســکن و شهرســازی و... شــهردار مشهد را 

همراهی کردند.

مهر: مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: 3۱۹ نانوایی به دلیل تخلفات 
بهداشتی در راستای کنترل بیماری کرونا تعطیل شدند.

علی اصغر حسنی افزود: در قالب طرح بسیج ملی مقابله 
محیطی با ویروس کرونا، تاکنون 22 هزار و 7۰۰ مورد 
بازدید در استان انجام شده و در قالب این بازدیدها برای 

2هزار و 2۱8 واحد، اخطاریه صادر شــده و ۵۱۹ مورد 
نیز به دلیل تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.وی با 
اشاره به اینکه برای پیشگیری از شیوع کرونا باید تا حد 
امکان از تبادل پول نقد خودداری شود، گفت: پرداخت 
هزینه نان باید با استفاده از کارتخوان و فقط توسط خود 
خریدار انجام پذیرد، به عالوه اینکه در هر نانوایی باید یک 
فروشنده برای دریافت وجه به کار گرفته شود و این فرد 

به هیچ عنوان نباید با تهیه و توزیع نان در تماس باشد.
مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد با تأکید بر اینکه با متخلفان و 
تهدیدکنندگان ســالمت شــهروندان برخورد قانونی 
می شود، افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را به شماره ۱۹۰ اطالع 

دهند.

سردرگمی شبهه ناک مسئوالن در بازدید از پروژه کمربند جنوبی 
اظهارنظرهای بهت برانگیز شماری از نمایندگان مشهد

در قالب طرح بسیج ملی مقابله محیطی با ویروس کرونا

۳۱۹ نانوایی متخلف در خراسان رضوی تعطیل شدند

سردرگمی شبهه ناک مسئوالن در بازدید از پروژه کمربند جنوبی 

اظهارنظرهای بهت برانگیز شماری از نمایندگان مشهد
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 یک شرکت معتبر عمرانی در نظر دارد یک 
دستگاه خودروی وانت مزدا دوکابین مدل 
87 م��ازاد بر نیاز خ��ود را از طریق مزایده 
بف��روش برس��اند. متقاضی��ان می توانند 
جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر با ش��ماره 
05136073535 داخل��ی 118 و 117 تماس 

حاصل نمایند.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان  آگهی مزایده 
آستان قدس رضوی 

جلس��ه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف راس ساعت 12پنج ش��نبه مورخ 99/05/02 در محل 
ش��رکت تعاونی شعبه مرکزی واقع در چهارراه شهدا مقابل باغ نادری تشکیل خواهد شد. لذا از کلیه 
اعضاء محترم دعوت می شود راس ساعت مقرر با دردست داشتن کارت عضویت و کپی کارت ملی در 
محل مذکور حضور بهم رس��انند. ضمنا اعضاء محترمی که امکان حضورآنها در جلسه مقدور نمی باشد 
م��ی توانند حق رای خود را بموجب وکالتنامه کتب��ی و کپی کارت ملی به فرد دیگری واگذار نمایند در 
اینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیرعضو یک رای خواهد بود. لذا 
اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید در ساعات اداری شرکت تعاونی روزهای    
99/04/28 لغایت 99/05/01 به محل شرکت مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه مزبور توسط مقام مجاز 

، برگه ورود به مجمع برای فرد مزبور صادر گردد.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان 

2- طرح و تصویب صورتهای مالی و ذخایر سال 98   3- طرح و تصویب بودجه سال 99 شرکت تعاونی 
4- طرح و تصویب بودجه جهت بازپرداخت سهام اعضاء مستعفی 

5- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از تسهیالت بانکی و موسسات اعتباری 
6- انتخاب 3 نفر بازرس اصلی و 2 نفر علی البدل برای مدت یکسال 

واجدین ش��رایط که مایل به کاندیدا در س��مت های فوق هس��تند جهت تایید صالحیت آنان از طریق 
مراجع ذیربط حداکثر تا پایان وقت اداری 99/05/01 جهت تنظیم فرم مخصوص کاندیداتوری به دفتر 

شرکت تعاونی مراجعه فرمایند.
/ع علی دشتی  رئیس هیئت مدیره   
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آگهی مزایده عمومی نوبت اول 
 شرکت تعاونی مسکن مهر 20 مشهد در نظر دارد به استناد مصوبه مجمع عمومی تعاونی مسکن مهر 20 ملک تجاری خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند 

شرایط مزایده :
1- متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اس��ناد و اوراق و بازدید ملک و شرایط ش��رکت در مزایده از تاریخ 99/4/9 ساعت 10 صبح تا تاریخ 
98/4/23 ، به نشانی: گلبهار- بلوار جمهوری 29 ، تقاطع اول سمت راست مجتمع مسکونی نیکان )تعاونی مسکن مهر 20 مشهد( بلوک 7 طبقه اول واحد 1 مراجعه 

نمایند. تلفن تماس09153156838) رئیس هیئت مدیره: آقای ناصر فرخ خان (
2- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

3-هزینه کارشناسی و چاپ و درج آگهی و کلیه هزینه های قانونی دیگر جهت انتقال رسمی و قطعی ملک بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
4- زمان تحویل پاکت های پیشنهادی تا ساعت 10 صبح تاریخ 23 /99/4 می باشد و زمان انجام مزایده و باز کردن پاکت ها از ساعت 12 ظهر روز 99/4/23 میباشد.

5- س��پرده تضمین ش��رکت در مزایده 1 درصد قیمت پایه ملک می باش��د که متقاضیان می بایس��ت به صورت چک تضمینی و یا واریز به حس��اب تعاونی به شماره 
حس��اب جاری 14002509017 به نام تعاونی مس��کن مهر 20 مش��هد تا تاریخ 98/4/23تا ساعت 10 صبح نزد بانک مسکن گلبهار اقدام و اصل فیش واریزی را تحویل 

دفتر شرکت تعاونی نمایند.
- به پیشنهادات فاقد سپرده ،مبهم ، مشروط و... ترتیب اثر داده نخواهد شد .

-سپرده تضمین شرکت در مزایده تا روز برگزاری مزایده در حساب شرکت مسدود می باشد و سپرده سه نفر اول تا خاتمه انجام تشریفات قانونی فروش قطعی در 
حساب تعاونی مسدود می باشد و بعد از آن آزاد می گردد.

مالحظاتآدرسقیمت پایه به ریالپالک ثبتی)کدنوسازی(موضوع مزایدهردیف

فروش ملک1

 تجاری گلبهار
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گلبهار -بلوارجمهوری 29 37.000.000.000
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متراژ عرصه 930/25 متر مربع 
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انباری) طبقه همکف و مثبت 1 
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معاونپژوهشگاهفرهنگوهنراسالمیازبافتپیرامونحرممیگوید

جایگزینی منطق مصرف با منطق فرهنگ
علیمحمدزاده: معاون پژوهشگاه فرهنگ و 
هنر اسالمی می گوید: سرمایه ساالری منحط 
منجــر به اتفــاق رخ داده در حوزه معماری و 

شهرسازی اطراف حرم مطهر شده است.
میثــم مهدیــار در گفت وگــو با خبرنــگار ما 
می افزاید: با نگاهی به آمار و اطالعات پروژه های 
 اطــراف حــرم مطهــر می بینیــم نزدیک به 
80 درصد پروژه ها و ابنیه ساخته شده، متعلق به 
نهادهای دولتی یا شبه دولتی است که به خوبی 

بیانگر اقتصاد سیاسی پشت این ماجراست.
او در تشریح این مسئله اظهار می کند: تصور 
اینکه معماران و طراحان این پروژه ها اطالعی 
از شــرایط خاص این محدوده نداشته و با امر 
زیارت و بارگاه ناآشنا بودند بی تردید تصوری 
غلط اســت؛ چرا کــه آن ها هــم مانند تمام 
دغدغه منــدان این حوزه به موضوع اشــراف 
داشــته اند ولی به دلیل آنکه اولویت نخست 
متولیان اصلی دستیابی به پول بوده تمام نکات 

دیگر را فراموش کرده اند.
وی ادامه می دهد: همه می دانستند و می دانند 
که معماری اطراف حرم تا چه اندازه می تواند 
در معنویت بخشی امر زیارت مؤثر باشد، ولی 
سود حاصل از ساخت و سازها به شیوه موجود 
به انــدازه ای زیاد بوده و هســت که مباحث 
دیگری چــون حرم و زیارت و مردم از اولویت 

خارج می شود.
این اســتاد جامعه شناســی می گوید: اینکه 
منتقدان به این شــیوه معمــاری و اتفاقات 
پیرامونی آن به دنبال توقف این روند هستند 

امر پســندیده ای اســت، اما الزم است اندکی 
بنیادی تــر به ریشــه یابی مســئله بپردازند؛ 
اینکه چــرا نهادهای دولتی به هر دلیلی برای 
ساخت وســاز در این بافت پیشــگام بودند و 
هســتند و یا اینکه چرا باید بانک ها از طریق 
ســاخت هتل یا پاســاژ های تجاری به دنبال 

بنگاه داری باشند.
مهدیار می افزاید: از سوی دیگر تعارض منافع 
شهرداری ها موجب شده یک برنامه درازمدت 
قابلیت اجرایی پیدا کند و در هر دوره به تناسب 
منافع گروهی یا اولویت های متولیان شهری، 

طرح هایی تصویب و اجرا شــود. اگر به دنبال 
توقف روند موجود هستیم باید طرحی جامع 
برای آینده نوشته شود و اجازه تغییر و تفسیر 

به هیچ فرد و نهاد و مدیری داده نشود.
او با اشــاره به پیامدهای این شیوه شهرسازی 
در اطراف حرم ادامه می دهد: متأسفانه ساخت 
مال ها و هتل ها موجب شده سکنه مجاور حرم 
کوچ کنند و واژه مجــاور از معنای ذاتی خود 
دور شود؛ از سوی دیگر ساخت این مجموعه ها 
به نوعــی مروج فرهنگ مصرف گرایی شــده 
است. آســیب بعدی و جدی این است که در 

گذشته بیشتر امالک این محدوده در اختیار 
هیئت ها و گروه های مذهبی از سراسر کشور 
و به نوعی تمام این منطقه در اشکال مختلف 
درگیر مســئله زیارت و حرم بــود، اما اکنون 
این هیئت ها در نقاط مختلف شهر پراکنده و 
جز محوطه حرم مطهر، حس غالب در پشت 
دیوارهای حرم، حس اقتصاد و بازار اســت که 
هیچ سنخیتی با حوزه معنویت ندارد؛ منطق 
مصــرف جایگزین منطق فرهنگ شــده که 
متأســفانه بخش قابل توجهی از آن ریشه در 

سرمایه داری رانتی دولتی داشته و دارد.

کرونادروضعیتهشدارباال
خراسانرضویازخطقرمزعبورکرد•

خراسان رضوی دیروز از وضعیت قرمز بیماری کرونا عبور کرد و 
زنگ هشدار باال برای این استان به صدا درآمد. آنچنان که دبیر 
کارگروه مراقبت و درمان کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد )به 
صدا و سیمای مرکز خراسان( گفت، روز گذشته برای نخستین 
بار طی دو ماه گذشــته، تعداد بیماران بســتری شده مبتال به 
کرونا در بیمارســتان های زیرمجموعه این دانشگاه از مرز 600 

نفر گذشت.
وی همچنین متذکر شد تعداد مبتالیان به کووید19 در روزهای 
اخیر به ویژه در مشــهد، سیر صعودی داشته است و روزانه بین 
120 تا 150 نفر بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان بستری 

شده اند.
رئیس اطالع رســانی بیماری کووید19 دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد هم با بیان اینکه تعداد بیماران مبتال به کرونا در بخش 
سرپایی و بستری در بیمارستان های استان رو به افزایش است، 
می گوید: در یک هفته اخیر روزانه نزدیک به ۴00 نفر مشکوک 
به کرونا به اورژانس بیمارســتان های مشهد و همچنین حدود 
500 بیمار مشکوک به کرونا برای انجام تست به آزمایشگاه های 
تشخیص کرونا در این شهر مراجعه کرده اند و آمار افراد مبتال به 

کرونا در خراسان رضوی سیر صعودی داشته است.
در همین زمینه گزارش های دریافتی از وزارت بهداشت حاکی 
است با توجه به عبور از وضعیت قرمز کرونا در مشهد و خراسان 
رضوی، احتمال بازگشت برخی محدودیت ها برای پیشگیری از 

شیوع بیشتر این بیماری وجود دارد.
این درحالی است که کارشناسان، کاهش چشمگیر باور و اعتقاد 
عملی مردم به رعایت مســائل بهداشتی برای مقابله با بیماری 
کرونا را عامل اصلی وضعیت کنونی دانســته و تأکید می کنند 
چنانچه این روند ادامه یابد، خیلی زود باید منتظر بحرانی تازه در 
ارتباط با این بیماری همه گیر باشیم، چراکه از چند هفته قبل و به 
دنبال برداشته شدن بسیاری از محدودیت های دوران اوج بیماری 
کرونا در کشور و نیز عادی شدن فعالیت های اجتماعی، حرفه ای 
و اقتصادی، بیم کمرنگ شدن رعایت بهداشت و اوج گیری دوباره 
این بیماری وجود داشت و ما نیز به نوبه خود نسبت به تبعات آن 

بارها هشدار و تذکر دادیم.
درعین حال آنچه نباید می شد، اتفاق افتاد و برای نخستین بار 
تعداد بیماران بستری شــده مبتال به کرونا در بیمارستان های 
مشهد و اســتان از مرز 600 نفر گذشت؛ در حالی که یکی دو 
روز پیش از آن براســاس اعالم رســمی این رقم 350 نفر بود. 
بدون تردید این جهش ناگهانــی در آمار مبتالیان و مراجعان 
به بیمارستان ها و مراکز درمانی، بیانگر همان بی توجهی مردم 
به حفظ ســالمت خود و اطرافیانشان است که مدام مورد اشاره 
و انتقاد پزشــکان و کادر درمانی قرار داشته و همچنان بر این 
نکته تأکید دارند با توجه به این واقعیت که نمی توان فعالیت های 
اداری، اقتصادی و حتی تعامالت اجتماعی را تا رفع خطر کامل 
کرونا تعطیل نگاه داشــت، باید تمام فعالیت ها و زندگی روزانه 
خودمان را با شــرایط پرخطر کنونی هماهنگ کرده و نگذاریم 
به خاطر بی احتیاطی و بی توجهی به مراقبت های بهداشتی، دامنه 

شیوع کرونا گسترش یابد.
برای این منظور تنها کافی اســت ضمن خودداری از شــرکت 
غیرضروری در اجتماعات، فاصله ایمن )1.5 متری( را در تعامالت 
اجتماعی حفظ و حتماً از ماسک استفاده کنیم. همچنین هنگام 
کار، خرید و فروش و یا به خانه بردن اجناس و کاالهای مختلف، 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کرده و مراقب سالمت خود 

و اطرافیانمان باشیم.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداری:
فروشمرغبیشاز15هزارو500تومان•

تخلفاست
گوشــت  فروش  قدس:
مرغ گــرم بیــش از 15 
تومــان در  هــزار و500 
تخلف  رضوی  خراســان 
بوده و مأمــوران تعزیرات 
با عرضه کنندگان متخلف 
برخورد جدی خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان 
ایــن مطلب افزود: به منظور عرضه بهینه مرغ در بازار از امروز 6 
زنجیره عرضه با قیمت مصوب 15 هزار و500 تومان و با مشارکت 

سازمان های جهاد کشاورزی و صمت خواهیم داشت. 
علی رســولیان با اشاره به اینکه در مرحله اول، توزیع ۴00تن 
گوشت مرغ منجمد در استان در نظرگرفته شده، خاطرنشان 
کرد: بنابر توافق انجام شده در ستاد تنظیم بازار، مراکز توزیع 
مرغ منجمد نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با وجود ذخایر 
مــرغ منجمد در اســتان هیچ محدودیتی بــرای عرضه این 
محصول نداریم. از این رو شــهروندان هر میزان مرغ منجمد 
که خریدار باشند را می توانند به قیمت مصوب 13 هزار و500 

تومان تهیه کنند.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از 
خروج گوشت مرغ از استان ها ممنوع است، ادامه داد: به دلیل 
اینکه ممکن است عرضه کنندگان گوشت مرغ، محصول خود 
را از اســتان خارج کرده و با قیمت باالتر نســبت به خراسان 
رضوی در سایر استان ها بفروشند در تعیین قیمت با احتیاط 

عمل می کنیم.
رســولیان همچنین تصریح کرد: چون قیمت گوشت مرغ از 
ســوی ستاد تنظیم بازار کشــوری اعالم شده، تعیین قیمت 
پایین تــر از آن در اختیار ما نیســت، در حالــی که اگر این 
قیمت گذاری به استان ها واگذار می شد قادر بودیم گوشت مرغ 

را با قیمت بین 12 تا 13هزار تومان در استان مدیریت کنیم.

آیتاهللعلمالهدیدردیدارتشکلهایانقالبی:
دانشجویان،مؤسسجریانهایسیاسی•

باشند
قدس:نماینده ولی فقیه 
در خراســان رضــوی با 
اشاره به ضرورت پیشرو و 
مؤسس بودن دانشجویان 
گفت:  امور سیاســی  در 
دنباله روی  نباید  دانشجو 
جریان های سیاسی باشد. 
آیت اهلل علم الهدی روز گذشــته در دیدار مســئوالن ادوار جبهه 
فرهنگی دانشــگاه پیام نور مشهد )تشــکل های انقالبی( گفت: 

عدالت خواهی ذیل تقوا و والیت موضوعیت دارد.
وی با اشاره به مشکل تشکل های دانشجویی بیان کرد: عده ای از 
عزیزان می آمدند و وقتی راه و چاه را می فهمیدند و مسیر حرکت 

تثبیت می شد، فارغ التحصیل می شدند.
وی بیان کرد: دانشــجویان نباید عمله و دنباله روی جریان های 
سیاسی باشند، خودشــان باید مٔوسس باشند و این امر، تنها با 
این کار محقق می شود که فعاالن قدیمی تر تشکل ها از آن فاصله 

نگیرند و در کنار تشکل ها باشند.
امام جمعه مشــهد با اشــاره به فعالیت های دانشجویان گفت: 
یک تشــکل سیاســی و فعال در حوزه های مختلف می تواند بر 
فضای فرهنگی جامعه و فضای دانشــگاهی اثرگذار باشد، اما در 
دانشگاه های مشهد این طور است که برای فعالیت های ارزشی و 

غیرارزشی، انگیزه دینی و یا انگیزه سیاسی وجود دارد.
آیت اهلل علم الهدی اظهار کرد: دشمن به دنبال ایجاد انحراف در 
آرمان هاست و فهمیده جوانان این مملکت از رهبری دست بردار 
نیستند. شگردی که االن دشمن علیه ما اجرا می کند، این است 
که برای آرمان های اعالم شده از طرف رهبری، یک جریان انحرافی 

می تراشد.
وی دو کار اصلی در نظام اســالمی را توســعه اســالم و عدالت 
اجتماعی خواند و گفت: در توسعه اسالم به مرحله استکبارستیزی 
و در عدالــت اجتماعی نیز به مرحله مبارزه با جریان های قدرت 
و ثروت رســیدیم. عدالت خواهی ذیل تقوا و والیت موضوعیت 
دارد. عدالت برای ما نقطه آرمانی است اما ضمن دو تیتر »تقوا« و 

»والیت« تعریف می شود.

معاونفرهنگیورسانهایادارهفرهنگوارشاد
اسالمیخراسانرضوی:

4دانشآموزبرگزیده•
پویش»باکتابدرخانه«معرفیشدند

حســینپورحسین:
چهــار دانش آموز خالق 
در  رضــوی  خراســان 
پویــش »با کتــاب در 
خانه« ویژه آخرین نوروز 

قرن، معرفی شدند.
و  فرهنگــی  معــاون 
رســانه ای اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی خراسان رضوی با 
اعــالم این خبر در گفت وگو با قدس اعــالم کرد: در ابتدای 
ســال 99 و همزمان با شــیوع بیماری کرونا، دفتر مطالعات 
و برنامه ریــزی فرهنگی و کتاب خوانی معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری مؤسسه خانه کتاب 
به مناسبت آخرین نوروز قرن و بنا به شرایط پیش آمده در اثر 
شیوع ویروس کووید19، پویش ملی »با کتاب در خانه« ویژه 

کودکان و نوجوانان را در سراسر کشور برگزار کرد.
افشین تحفه گر هدف این پویش را استفاده از فراغت به وجود 
آمــده در منزل و امکانات موجــود در فضاهای مجازی برای 
ترویج اجتماعی کتاب خوانی در سراسر ایران و تشویق کودکان 
و نوجوانان بــه گفت وگو درباره کتاب هایی کــه خوانده اند، 
دانست و ادامه داد: این پویش همچنین به دنبال ترویج توجه 
به امور بهداشتی در فضاهای فردی و اجتماعی بود و در آن از 
شرکت کنندگان خواسته شده بود کتاب هایی را که خوانده اند 
در یک کلیپ ویدئویی کوتاه معرفی کنند یا نظرشان را درباره 

آن ها بگویند.
وی یادآور شد: این پویش در ادامه برگزاری جام باشگاه های 
کتاب خوانــی کودک و نوجــوان برگزار شــد، اما محدود به 
شرکت کنندگان جام باشگاه ها نبود و همه کودکان و نوجوانان 

می توانستند در آن شرکت کنند.
معاون فرهنگی و رسانه ای فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی گفت: برگزیــدگان در این پویش خانم ها پریا فاضلی 
و مائده قدمگاهی از شهرســتان نیشابور، ستایش یوسفی از 
شهرستان سبزوار و پارســا جاهدی از شهرستان مشهد در 

مقطع دبستان هستند.

مدیرکلپزشکیقانونیاستان:
کروناهمسرآزاریدرخراسانرضوی•

راکاهشداد
پزشکی  مدیرکل  ایسنا: 
قانونی خراســان رضوی 
گفت: در اســفند ســال 
گذشته و فروردین امسال 
آمار همسرآزاری در استان 

کاهش داشته است.
ســید آریا حجــازی، در 
زمینه آمار همسرآزاری در استان اعالم کرد: در همسر آزاری پس 
از تهران رتبه دوم را داریم، اما در اسفند سال گذشته روند کاهشی 
داشتیم و این کاهش حدود 20 درصد است؛ در فروردین 99 نیز 

بیش از 50 درصد کاهش در این حوزه داشتیم.
وی ادامه داد: آمار میزان کودک آزاری قابل توجه نیست و همواره 

یک رقمی است و اکنون نیز در همان مقدار باقی مانده است.
حجازی همچنین در خصوص موارد نزاع در استان تصریح کرد: 
بیشترین آمار مراجعه به پزشکی قانونی مربوط به نزاع است و ما 
پس از تهران رتبه دوم را در تعداد موارد نزاع داریم. آمار مراجعان 
ما در این مدت افت چشمگیری داشته است، آمار نزاع استان در 
اسفند 98 نسبت به اسفند 97 حدود 15 درصد کاهش داشته، 
یعنی از 3هزار مورد به 2هزار و 500 مورد افت کرده؛ در فروردین 
نیز از 3هزار و 500 مورد در ســال 98 به 2هزار و 600 مورد در 

سال 99 کاهش پیدا کرده است.
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سرورهادیان: »طاهره حسین پور« بی شک یکی از کارآفرینانی 
است که با اراده و تالش بسیار، مشکالت را مانعی برای رسیدن 
به اهدافش نمی داند و می گوید: هنوز هم ابتدای راهم و اهداف 
بیشتری را برای آینده در نظر دارم. معتقدم برای بدست آوردن 

آن ها باید هنوز هم تالش بیشتری داشته و تجربه کسب کنم.
این ها بخشــی از گفت وگوی ما با کارآفرینی اســت که متولد 
1371 در مشهد و کارشناس حقوق است؛ او می گوید: زندگی 
من پر از فراز و نشیب ها بوده که می توان به همان ها بسنده کرد 
و خیلی چیزها را پذیرفت، اما من معتقدم با تالش و توکل بر 

خدا می توان بهترین ها را بدست آورد.
او می افزاید: تا اول دبیرســتان درس خواندم و ترک تحصیل 
کردم. ســال 89 ازدواج کردم و هشت ماه بعد به دلیل اعتیاد 
همسرم، فرایند جدایی من آغاز شد؛ اما در همان روز تصمیم 
گرفتم زندگی ام را دوباره بسازم. ازاین رو در مدرسه بزرگساالن 
ثبت نام و رشته مدیریت خانواده را انتخاب کردم تا اگر روزی زن 

خانه داری شدم از مهارت های آن استفاده کنم.

آغاز یک شروع جدید س
ایــن بانوی پرتالش اظهار می کند: وقتی دیپلمم را گرفتم به 
ســراغ آموزش برخی رشــته های هنری رفتم؛ از این رو در 
آموزشگاه های هنری تحت نظارت ارشاد اسالمی چهار مدرک 
هنری دریافت کردم که شــامل رشــته های صنایع دستی، 
دکوپاژ و نوســازی وسایل فرســوده، آشپزی و شیرینی پزی، 
ســاخت بدلیجــات و ســاده دوزی، دوخت ســرویس های 

آشپزخانه و نوزاد بود.
او با اشاره به این نکته که در دوران تحصیل با ساخت بدلیجات 
دست ساز و فروش آن بین دوستان کارم را آغاز کردم، می گوید: 
تصمیم گرفتم از هنرهایی که آموختم درآمدزایی کنم، از این 
رو با ســاخت بدلیجات دست ساز و آشپزی به صورت بیرون بر 
کارم را شــروع کردم، اما درآمــد آن چیزی که من در اهدافم 

می دیدم، نبود.

ادامه تحصیل در رشته حقوق و افق های روشن س
وی خاطرنشان می کند: باید درآمد بیشتری می داشتم تا توسعه 
کارم امکان پذیر می شــد؛ از این رو به عنوان تایپیســت، پروژه 
دانشــگاهی قبول می کردم. مدتی در یک شــرکت تبلیغات نیز 
مشغول به کار شدم و در کنار دادگستری در یک خدمات اینترنتی 
هم کار می کردم. خیلی زود با تنظیم شــکایت و دادخواســت 
وعریضه نویســی، الیحه، دفاعیه نوشــتن و... آشنا شدم و همین 
موجب عالقه من به رشــته حقوق شد. وارد دانشگاه و این رشته 
شــدم و توانستم در رشته کارشناسی حقوق، دانش آموخته شوم 

و در حال حاضر مشغول آماده شدن برای امتحان وکالت هستم.

وام خود اشتغالی و ادامه کارهای هنری س
وی از ورودش به فضای جدی کارهای هنری نیز می گوید: هنگامی 
که دانشــجو بودم، همه وقت من به درس خواندن می گذشت و 
احساس کردم باید برای تأمین هزینه های تحصیلم منبع درآمدی 
ثابت داشته باشــم؛ از این رو به واحد خود اشتغالی کمیته امداد 
مراجعه کردم تا با گرفتن وام، امکان گسترش کارم را داشته باشم. 
خوشــبختانه توانســتم 8 میلیون تومان وام از مرکز خودکفایی 

دریافت کنم.
این بانوی هنرمند تصریح می کند: از دو ســال پیش کارگاهی را 
در اتاق کوچک خودم در خانه پدری راه انداختم و با آن وام مواد 
اولیه رشته دکوپاژ شاخه نوسازی را تهیه و کار هنری را به صورت 

جدی آغاز کردم.

اشتغال زایی برای 6 نفرس
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر پنج خانم در این زمینه 
با من مشغول همکاری هستند، اظهار می کند: خوشحالم که 
برای خانم های دیگر هم اشتغال زایی کردم و همچنین یک 

همکار آقا کارهای نجاری و چوبی را برایمان انجام می دهد.
او خاطرنشــان می کند: کارهایم را در شبکه های اجتماعی 
بــرای معرفی و فروش می گذارم و به اطرافیان می فروشــم. 

 از آن جایــی کــه در زمینــه دکوپــاژ کارهــای بازیافتی 
و شبه بازیافتی شبیه تعمیر و نوسازی را انجام می دهیم، مورد 
توجه خیلی ها قرار گرفته و با برند دکوراتیو تارا مشغول ارائه 

کارهایم هستم.

مشاوره های رایگان س
این بانوی پرتالش تصریح می کند: پس از دانش آموخته شدن از 
دانشــگاه، به کمیته امداد و بهزیستی اعالم آمادگی کرده ام تا به 
عنوان مشاور درزمینه مشاوره و ارائه اطالعاتم و راهنمایی حقوقی 

به صورت رایگان در خدمت مددجویان باشم.

چشم انداز آیندهس
از چشــم انداز آینده که از او می پرسم، می گوید: به طور قطع 
امیدوارم بتوانم با گرفتن تسهیالت بیشتر، کارگاه بزرگ تری 
تأســیس کنم تا تعداد بیشــتری از زنان سرپرست خانوار و 
کودکان کار امکان کار داشــته باشند. از طرفی همه تالشم 
بر این اســت بتوانم در آینده وکیلی حاذق باشــم تا وکالت 
افرادی که زیر پوشــش هستند را برعهده گیرم و یا به سایر 
افــرادی که از نظر حقوقی نیاز به راهنمایی دارند  به صورت 

رایگان کمک کنم.

هاشمرسائیفر:خبر تأســفبار و دلخراش 
بعد از ظهر شنبه گذشته بیانگر وقوع حادثه ای 
تلخ برای چند نفر از روســتاییان در همسایگی 

مشهد بود. 
حادثــه ای که به مرگ چهار نفر ختم شــد. به 
گواهی شاهدان عینی، پنج نفر از اهالی روستای 
چلقــی در حال حفــر چاهــی در زمین های 
کشــاورزی خــود بودند که چهار نفــر از آن ها 
 یکی پس از دیگری در عمق ســه متری دچار 

گاز گرفتگی شده و جان دادند. 
نفر پنجم نیز که نجات پیدا کرده بود با شرایطی 
وخیم به بیمارســتان شهید هاشمی نژاد مشهد 
منتقل شــد. و تیتر اخبار فردای آن روز شــد 
»برادران و خواهرزاده ها قربانی گاز گرفتگی در 

همسایگی چرمشهر!«
موضوع گاز گرفتگی و فوت این چهار نفر زمانی 
حساس می شود که موقعیت جغرافیایی چاهی 
که در حال حفر بوده به درستی بررسی می شود. 
در نزدیکــی حفر چاه هیچ منبع و یا چاهی که 
موادشیمیایی یا فاضالبی در آن نگهداری شده 
باشــد وجود ندارد تا بشود این فرضیه را در نظر 
گرفت که نشــت گاز از این منابع یا چاه مجاور 
سبب این اتفاق تلخ شده است. سؤال این است 
که گاز گرفتگی این چهار نفر)دو برادر به همراه 

دو خواهرزاده شان( از کجا نشأت گرفته؟
»چلقی« همان روســتایی اســت که این چهار 
نفر در آن ســاکن بودند. این روســتا در حوزه 
استحفاظی بخش رضویه و همسایگی کشف رود 

قرار دارد. باال دســت چاه در حال حفر، خروجی 
فاضالب شهرک چرمشــهر چندین سال است 
که فاضالب صنعتی و خطرناک صنایع چرم را 
راهی کشف رود و زمین های اطراف آن می نماید. 
فاضالبی که به واسطه بوی بد و گازهایی که دارند 

نفس را در سینه حبس می کند.
مردم روستاهای اطراف از جمله چلقی و قازقان 
بارهــا و بارها به این موضوع اعتراض داشــته و 
نگران بودند. گزارش های متعددی در قدس طی 
چند سال اخیر درباره موضوع فاضالب چرمشهر 
منتشر شــده، اما با وجود این و با اینکه فاز یک 
تصفیه خانه چرمشهر پیش از سال جدید افتتاح 

شــد، چون فاز یک عمالً کارایــی چندانی جز 
آشغالگیری ندارد، فاضالب خام به روال گذشته 
وارد عرصه کشف رود و زمین های مجاور می شود.

گرچه هنوز نظر کارشناسی دقیقی در مورد دلیل 
اتفاق تلخی که منجر به فوت چهار نفر از اهالی 
روســتای چلقی گردید اعالم نشده، اما با کنار 
هم گذاشــتن قطعات پازل مرگ آنان که ناشی 
از گاز گرفتگی در داخل چاهی در همســایگی 
تصفیه خانــه چرمشــهر رخ داده، این فرضیه 
قوت می گیــرد که نفوذ فاضالب خطرناک طی 
سال های گذشــته در زمین های اطراف، شرایط 
نامطلوب و خطرآفرینی را بــه وجود آورده که 

حتی حفر چند متر در زمین های اطراف می تواند 
به مرگ انسان منجر شود!

این اتفاق اول و آخر نیستس
ذاکری، روحانی روســتای چلقی در گفت وگو با 
قدس با اشــاره به شــرایط بد زندگی مردم این 
روستا و روســتاهای همجوار ناشی از رهاسازی 
فاضالب تصفیه خانه چرمشــهر در کشف رود و 
زمین های اطراف گفت: آنچه در حادثه تلخ اخیر 
اتفاق افتاد مورد اول و آخر نخواهد بود، همچنان 
که در سالیان گذشته هم موارد مشابهی وجود 
داشته، اما پرسش این است چطور می شود چاهی 
که سه متر بیشتر عمق ندارد و در زمینی خالی 
حفر می شود چهار نفر را بر اثر گاز گرفتگی به کام 

مرگ می کشاند؟
وی در ادامه می افزاید: مضرات فاضالبی که رها 
می شــود حتی خیلی خطرناک تر از کروناست، 
چون سالیان ســال اســت فاضالب با شرایط 
خطرنــاک آن، اینجا وجود داشــته و دارد. این 
قدر شرایط زندگی اینجا بد است که حتی من 
و بیشــتر اعضای خانواده ام که حدود یک سالی 
می شود در روستای چلقی ساکن هستیم، دچار 
بیماری های تنفسی شده ایم. ذاکر تأکید می کند: 
آقایان مدعی اند فاضالب چرمشهر پس از افتتاح 
فاز یک تصفیه خانــه به بیرون نمی رود؛ اگر این 
طور اســت چرا در دهانه خروجی لوله فاضالب 
هنــوز مقدار زیادی فاضالب وجود دارد که پر از 

ضایعات پوست و پشم گوسفند است؟

گفتوگویقدسبابانویکارآفرینیکهازمشکالتش،نردبانموفقیتساخت

برای دفاع از حقم، حقوق خواندم

پیشنهادقدسبهکارشناسانبرایبررسیبیشتر

سهم فاضالب چرمشهر در مرگ چهار روستایی چقدر است؟

کارآرفینیکارآرفینی

زگارشزگارش



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای 

استانداری خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:
 رئیس شورای شهر مشهد برای •

دعوت از عضو علی البدل تعلل نکند
 - آنالیــن  قــدس 
سرپرســت  رضاطلبی: 
دفتــر امــور شــهری و 
اســتانداری  شــوراهای 
گفت:  خراســان رضوی 
رئیس شــورای اسالمی 
چه  هر  مشــهد  شــهر 

سریع تر باید از عضو علی البدل برای حضور در جلسات شورا 
دعوت کنــد، زیرا تعلل در انجام این کار تخلف محســوب 
می شود.امیرحمزه ذاکر در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
دعوت از عضو علی البدل شورای اسالمی شهر مشهد، ارتباطی 
به رسیدگی شکایت عضو غایب شورا در هیئت حل اختالف 

استان ندارد.
وی تصریح کرد: موضوع تخلف عضو شورا پس از بررسی در 
هیئت حل اختالف استان ممکن است به سلب عضویت وی 
از شورا منجر شود که وی ۲۰روز فرصت دارد نسبت به این 
رأی اعتــراض کند  تا موضوع در هیئت حل اختالف مرکزی 
در وزارت کشور مورد بررسی قرار گیرد. سرپرست دفتر امور 
شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی ادامه داد: اگرچه 
رأی هیئت حل اختــالف مرکزی قابلیت اجرا دارد، اما حتی 
فرد همزمان با اجرای رأی از این فرصت برخوردار اســت که 
نسبت به رأی صادر شده به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

ذاکــر افزود: موضــوع دعوت از عضو علی البدل شــورا هیچ 
ارتباطی به فرایند بررسی شکایت عضو غایب در شورا ندارد، 
زیرا طبق تبصره ماده ۷ قانون شــوراها، اگر یک عضو به هر 
دلیلی دو ماه در جلســات شورا شرکت نکند و غایب باشد، 
طبق قانون باید رئیس یا نایب رئیس شورا طی نامه ای دالیل 
عدم حضور وی در جلسات شورا  و دعوت از عضو علی البدل 

برای حضور در جلسات شورا را  به فرمانداری اعالم کند.
وی با بیان اینکه  فرمانداری نیز بر مبنای نامه شــورا موظف 
است عضو علی البدل را به شورا دعوت کند، افزود: اگر شورا یا 
فرمانداری در انجام این کار تعلل کنند تخلف محسوب شده 
و پیگیری قانونی دارد. وی تصریح کرد: طبق صحبتی که با 
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد داشته ام از وی درخواست 
شــد هر چه ســریع تر این اقدام را انجام دهد و طبق قانون 
موضوع عدم حضور امیر شهال در جلسات شورا را به فرمانداری 
مشهد  برای دعوت از عضو علی البدل اعالم کند تا فرمانداری 
نیز  در کمترین بازه زمانی ممکن از عضو علی البدل شورا برای 

حضور در شورای اسالمی شهر مشهد دعوت کند.

رفت وآمد جاده ای درون استانی •
خراسان رضوی افزایش یافت

ایرنــا: رئیــس پلیس 
راه فرماندهــی انتظامی 
گفت:  خراســان رضوی 
رفت و آمدهای خودرویی 
جاده هــای  ســطح  در 
داخــل ایــن اســتان از 
ابتدای تیر ماه جاری رو 

به فزونی گذاشته است.  ســرهنگ هادی امیدوار افزود: در 
هفته اخیر میزان رفت و آمد خودروها از مبادی درون استانی 
در مســیرهای منتهی به مشهد نسبت به مدت مشابه سال  

گذشته تا ۱۰درصد بیشتر شده  است.
وی ادامــه داد: در همین مدت رفت وآمد خودروها از مبادی 
خارج استان خراسان رضوی به داخلی این استان بین ۱۵ تا 

۲۰ درصد کاهش پیدا کرده  است.

رسیدگی به ۹۲درصد پرونده های •
قضایی در تایباد

باشگاه خبرنگاران:رئیس کل 
شهرستان  دادگســتری 
تایباد گفت: سال گذشته 
در ایــن شهرســتان به 
پرونده های  ۹۲درصــد 
ورودی قضایی رسیدگی 
است.حســن  شــده 

رضایی منفرد، رئیس دادگســتری تایباد، در جلسه شورای 
اداری این شهرســتان، گفت: جرایمی همچون مواد مخدر، 
دعاوی خانوادگی، نزاع های دسته جمعی، سرقت و تصادفات، 
در یک ســال گذشــته در صدر جرایم قضایی در تایباد قرار 
گرفته انــد.وی در خصوص پرونده های ورودی به دســتگاه 
قضایی در تایباد افزود: با وجــود روال عادی که پرونده های 
ورودی با روند افزایشــی روبه روســت؛ کاهش ۱۰درصدی 

پرونده های ورودی را در سال گذشته داشته ایم.
رئیس کل دادگستری شهرستان تایباد ادامه داد: با راه اندازی 
سامانه سجام، مردم می توانند هر گونه جرایم و تخلفات را در 
این سامانه اعالم کنند تا به جرایم اعالم شده به صورت گمنام 

رسیدگی شود.
رضایی منفرد با ذکر اینکه کمبود اشتغال می تواند پرونده های 
ورودی به دستگاه قضایی را افزایش دهد، بیان کرد: تبلیغ های 
دینی توســط روحانیون زیر نظر سازمان تبلیغات اسالمی و 
آشنایی کودکان و نوجوانان با جرایم توسط آموزش و پرورش، 

می تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر جمعیت مســاجد بیشتر شود؛ میزان 
پرونده های ورودی به دادگاه ها کمتر می شود و اگر جمعیت 
مساجد کمتر شود، میزان پرونده های ورودی بیشتر می شود.

یک مقام قضایی اعالم کرد
باید برای تشویق جوانان به حفظ •

حجاب برنامه های جامع تدوین شود
باشگاه خبرنگاران: حجت االسالم آذری، رئیس دادگستری 
قوچان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم قوچان گفت: 
سگ گردانی در سطح شهر و کشف حجاب از مواردی است که 
قانون دست ما را باز گذاشته تا این موارد را در قالب جریحه دار 
کردن عفت عمومی قرار دهیم.وی در این جلسه با تأکید بر 
تأثیرگذاری عفاف و حجاب بر باور ها و اعتقادات دینی مردم، 
افزود: باید برنامه ای جامع برای بصیرت افزایی، تشویق و ترغیب 
بیشتر جوانان و دانش آموزان به حفظ عفاف و حجاب در قوچان 
تدوین شود.رئیس دادگستری قوچان ادامه داد: فرهنگ سازی 
و باورپذیری جوانان برای رعایت پوشــش اســالمی، ایرانی 
و فواید آن، نیازمند مشــارکت همه دســتگاه ها و نهاد های 
اجتماعی و فرهنگی این شهرستان است.در پایان با موافقت 
اعضای شورا مصوب شــد روند برگزاری کالس ها به منظور 
ارتقای سطح آگاهی افراد تقویت و برای آموزش مهارت ها و 
سبک زندگی ایرانی اسالمی، محتوا های آموزشی بر پایه اصول 
روان شناســانه توسط اداره آموزش و پرورش و سایر نهاد های 
فرهنگی و آموزشی در شهرستان قوچان تهیه و تدوین شود.

پلیس کاشمر خبر داد
60 کیلومتر تعقیب و گریز برای •

رمزگشایی از ۱۷ فقره سرقت 
فارس: فرمانده انتظامی 
دستگیری  از  کاشــمر 
زن و مــرد جوان پس 
از تعقیــب و گریز 6۰ 

کیلومتری خبر داد.
حســین  ســرهنگ 
احمدی اظهــار کرد: با 
اعالم به موقع سرقت محتویات داخل خودرو توسط شهروندان 
به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، تیم تجسس کالنتری ۱۲ 
کاشمر، سربزنگاه به محل رسیدند و سه متهم به سرقت که دو 
مرد و یک زن بودند با مشاهده پلیس بالفاصله با یک دستگاه 
خودرو سواری از محل متواری شدند.فرمانده انتظامی کاشمر 
ادامه داد: با استعالم پالک خودرو سواری مشخص شد خودرو 
سرقتی است و مأموران کالنتری ۱۲ آن را  تعقیب کردند.وی 
گفت: با اجرای طرح مهار در حالی که متهمان  قصد فرار از 
حوزه استحفاظی این شهرستان را داشتند، مأموران بخش 
انتظامی کوه ســرخ پس از 6۰ کیلومتر تعقیب و گریز، مانع 
حرکت خودرو سارقان شدند، اما آن ها با رها ساختن خودرو 
پا به فرار گذاشتند.ســرهنگ احمدی یادآور شد: پلیس در 
این عملیات ضربتی دو تن از متهمان که یک زن و یک مرد 
جوان بودند را دســتگیر کرد و جست وجوهای پلیسی برای 
دستگیری همدست فراری آن ها که در تاریکی شب متواری 
شده، ادامه دارد. فرمانده انتظامی کاشمر تصریح کرد: متهمان 
دستگیر شده که سوابق متعدد سرقت را در کارنامه خود یدک 
می کشند در بازجویی های علمی کارآگاهان زبده اداره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهی کاشمر چاره ای جز بیان حقیقت ندیدند 
و به ۱۷ فقره سرقت شامل ۱3 فقره سرقت لوازم و محتویات 
خودرو، دو فقره ســرقت از آرایشــگاه های زنانــه و دو فقره 
سرقت از خانه های مسکونی در سطح استان خراسان رضوی 
اعتراف کردند.وی با اشاره به اینکه متهمان به مراجع قضایی 
معرفی شــده اند، گفــت: تحقیقــات پرونده ادامــه دارد.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی اعالم کرد
 پلمب یک سرسره غیراستاندارد•

 در بجنورد
فارس: مدیرکل استاندارد خراسان شمالی از پلمب تجهیزات 

بازی غیراستاندارد در پارک بش قارداش بجنورد خبر داد.
فهیمه مهمان نواز اظهار کرد: به  منظور حفظ سالمت و ایمنی 
استفاده کنندگان از تجهیزات تفریحی و تشدید نظارت، در 
بازرسی کارشناسان اداره کل استاندارد، یک دستگاه سرسره 

بادی در محوطه پارک بش قارداش پلمب شد.
وی بــا بیان اینکــه رعایت نکات ایمنی در وســایل بازی و 
تجهیزات پارک ها و شهربازی ها مشمول استاندارد اجباری 
است، عنوان کرد: الزام استاندارد برای تجهیزات بازی شامل 
سه مرحله ساخت، نصب و بهره برداری است که برای دریافت 
تأییدیه استاندارد باید هر سه مرحله تحت نظارت کارشناسان 
مربوط انجام شود.مدیرکل استاندارد خراسان شمالی با بیان 
اینکــه بهره بــرداران و مالکان  باید تصویــری از گواهی نامه 
صادر شده را به جهت ایجاد اطمینان خاطر استفاده کنندگان 
در کنــار تمامی تجهیزات تفریحی نصــب کنند، گفت: از 
همشــهریان درخواست می شــود در هنگام استفاده از این 

تجهیزات، از استاندارد بودن آن اطمینان حاصل کنند.

عقیل رحمانی: پنج ســارق خشــن که با 
شمشیر و قمه به سوپرمارکت ها حمله  و دخل 
آن ها را خالی می کردند، در مراحل بازپرســی 
اعتراف کردند پیش از سرقت ها قرص توهم زا 

مصرف می کردیم.

سرقتهایبیرحمانهس
مدتــی پیش بود که چندین فقره ســرقت از 
سوپرمارکت ها در مناطق مختلفی از شهر مانند 
ابوطالب، امام رضا، پیروزی، بولوارسجاد و... به 
پلیس گزارش شــده و در پــی آن و با توجه 
به شــیوه هراس افکن وقوع این جرایم بود که 
شناسایی عامالن این اقدام که با سر و صورت 
پوشیده برای خالی کردن دخل سوپرمارکت، 
شمشیر، قمه و زنجیر در دست به این مکان ها 
حمله ور می شــدند، در دستور کار پلیس قرار 
گرفت.از سوی دیگر همزمان پرونده ای قضایی 
در دادسرای ناحیه 6 مشهد مفتوح و به شعبه 
6۰۴ بازپرسی ارجاع شد.تحقیقات شبانه روزی 
پلیس برای دســتگیری عامالن ایجاد رعب و 
وحشت در شهر آغاز شده بود و تمامی سرنخ ها 
تک به تک بررسی می شد تا هر طور شده ردی 

از مردان نقاب زده بدست آید.

شناساییمتهمانس
لحظاتیپیشازسرقت

اقدام های فنی و پلیسی ادامه داشت تا اینکه سه 
نفر از اعضای باند مخوف در یکی از خیابان های 
مشهد در حالی شناسایی و تحت کنترل قرار 
گرفتند که ســوار بر یک دستگاه ۲۰6 بودند 

و تحرکات آن ها طوری بود که نشــان می داد 
درصدد اجرای نقشه ای دیگر هستند.

آن ها در حوالی منطقه سیدی حضور داشتند و 
چند خیابان را به صورت مشکوک طی کردند 
تا اینکه در ابتدای بولوار چمن توقف و دوباره 
سر و صورت خود را پوشاندند و حرکت کردند. 
چند ده متر جلوتر یکباره راننده روی ترمز زد 
 و دو  نفــر از ۲۰6 پاییــن پریدند و داخل یک 

سوپرمارکت دویدند. 

پلیسپشتسرمتهمانس
باز هم در دستان آن ها شمشیر و زنجیر دیده 

می شد
با دیدن این ماجرا پلیس به سرعت وارد عمل 
شــد و یک تیم راه خودرو ســارقان خشن را 
ســد کرد و تیم دوم پشت سر زورگیران وارد 

سوپرمارکت شدند.

ســارقان دخل زن که ســرگرم تهدید مالک 
فروشــگاه بودند بــا صــدای »بی حرکت« به 
خودشان آمدند و پیش از هر واکنشی زمینگیر 

و دستبند فوالدی دور دستانشان گره خورد.

شلیکبرایدستگیریسومینمتهمس
اما در خارج از ســوپرمارکت خبر دیگری بود؛ 
چرا که راننــده خودرو  با دیــدن مأموران از 
ماشــین پیاده شده و پا به فرار گذاشته بود. او 
 البه الی خودروهای عبوری در حال فرار بود که 
مأموران پلیس با استفاده از قانون به کارگیری 
ســالح و شــلیک دو  تیر هوایی، او  را از فرار 

منصرف و دستگیر کردند.
در ادامــه متهمان با انتقال بــه مقر پلیس و 
با دســتور بازپرس »شــادنژاد« مورد تحقیق 
دقیــق قــرار گرفتند.اعضای باند ســرقت از 
ســوپرمارکت ها وقتی راه کتمان حقیقت را 

پیش روی خود مسدود دیدند، هویت دو  عضو 
دیگر باند که در حوالی روستای اسماعیل آباد  و 

سیدی مخفی شده بودند را لو دادند.
عملیات دستگیری دیگر اعضای باند هم کلید 

خورد و آن ها هم غافلگیر  و دستگیر شدند.

باشمشیروزنجیرحملهمیکردیمس
پس از آن پنج عضو باند به شعبه 6۰۴ دادسرا 

منتقل و مقابل میز عدالت ایستادند.
در جلسات بازپرسی یکی از متهمان عنوان کرد: 
پیش از انجام نقشه سرقت از سوپرمارکت ها، 

قرص های روانگردان مصرف می کردیم.
عضو دیگر باند وقتی اعتراف های همدستش 
را شــنید، مدعی شــد: با شمشــیر، قمه و 
زنجیــر وارد محل های هدف می شــدیم و با 
تهدید مالک ســوپرمارکت دخــل او را خالی 
می کردیم. در سرقت ها ارقامی مانند ۱۸۰هزار 
تومان،۱6۰هزارتومان،3۰۰ هــزار تومان و ... 
نصیب ما شده بود که بین اعضای باند تقسیم 

می کردیم.
متهــم دیگر که در این پرونــده نقش راننده 
را داشــت، اعتــراف کرد: من داخــل خودرو 
می نشستم و آن ها پیاده  و  با شمشیر و... وارد 
مغازه می شدند و سرقت می کردند، من اشتباه 
کردم. در برخی مواقع در شهر دور می زدیم و 

ماده مخدر گل مصرف می کردیم. 
پس از اعتراف های صریــح مجرمان، اعضای 
باند سرقت از سو پرمارکت ها برای کشف دیگر 
جرایم احتمالی و انجام مراحل تکمیلی پرونده، 

راهی زندان شدند.

اعتراف سارقان شمشیر به دست در دادسرا

قرصمیزدیموبهسوپرمارکتهاحملهمیکردیم!
آب و هواآب و هوا

رگبار پراکنده باران با  احتمال تگرگ •
در نیمه شمالی خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره ای به تناوب پدیده 
غالب جوی باد و گردوخاک است که تا روزهای پایانی هفته 

ادامه خواهد داشت. 
همچنین عالوه بر کاهش غلظت آالینده های جوی، مجدداً بر 
میزان ابرناکی افزوده شده که تا سه شنبه صبح به ویژه برای 
نیمه شمالی استان رگبار پراکنده باران و رعدوبرق با احتمال 
رخداد تگرگ پیش بینی می شود. روند افزایش دمای هوا نیز 

از فردا آغاز خواهد شد.
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کمبودآبدرحصارسرخس

بحران کم آبی و یا بهتر بگوییم  بی آبی عرصه 
را بر ساکنان نهضت حاشیه حصارسرخ شاندیز 

تنگ کرده است.
  در منطقــه خــوش آب وهوای شــاندیز و 
به ویژه حصارســرخ با وجود اینکه کمبود آب 
در حصارسرخ حل شده، ولی حاشیه نشینان 
نهضــت همچنان بــا بی آبــی و کمبود آب 
دست و پنجه نرم می کنند و متأسفانه هیچ 

مسئولی در شاندیز پاسخگو نیست.
0۹۱5---۴۹05

یکدرخواستس
لطفاً در مسیربزرگراه امام علی)ع( از نمایشگاه 
بــه ســمت میــدان امام علــی)ع( و میدان 
امام حسین)ع( در ادامه پل فجر و... وسیله ای 
بگذارید برای جابه جایی مســافر. با وســایل 

شخصی امنیت نداریم.  
0۹۱5---3۲6۷ 

چراطرحاگواجرانمیشودس

طرح اگو دراکثرمناطق شــهر اجرا شده، چرا 
در شهرک رجایی اجرا نمی شود؟ بخشی انجام 
شــده اما اکثر مناطق این شهرک، فاقدطرح 

اگوست. با توجه به آغاز  حفاری های مترو در 
این منطقه از آبفا تقاضا می شود هر چه زودتر 

طرح اگو را اجرایی کند.
گروسی

دریافتغیرقانونیشهریهمدرسهس
سالم و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران 

که پیگیر شهریه مدارس هستید. 
من کارگرم و به خدا نه بیمه ای دارم نه شغل 
درست و حسابی که باید ۸۰۰هزار کرایه مغازه 
بدم. واسه پول دکتر فرزندم ۲۲۰هزار تومان به 

بدبختی جور کردم.
 رفتم فرزندم را مدرسه ثبت نام کنم که واسه 
شهریه پایه ششم گفتند ۱۷۹هزار تومان باید 

پرداخت کنم. 
خوب مــن از کجا بیاورم؟ ایــن انصافه خدا 
وکیلی من که حتی شــب ها دارم واسه این 
نظام نگهبانی می دهم و امنیت محله رو تأمین 

می کنم. مدرسه لشکری محله مهرآباد. 
یکی از اولیا

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

پرویــن محمدی: تعداد ۷هزار و ۸۷۷ نفر کادر پرســتاری 
در بخش های مختلف اتاق عمل، بیهوشــی، کمک پرستار و... 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تعداد تخت های موجود متناسب 
نیســت و تقریباً با نصف نیروی الزم به نیازهای موجود پاسخ 
می دهیم که طبعاً »اضافه کاری اجباری« به نیروهای پرستاری 
داده می شــود و همیــن موضوع نارضایتــی برخی نیروهای 

پرستاری را به دنبال دارد.
با وجود دشــواری و ســختی این حرفه، شغل پرستاری را به 
عنوان یک »هنر انسانی« می شناسیم و به قول امام راحل آن را 
فراتر از عبادت های درجه اول می دانیم، چون باید به بیماران 

خدمت کنیم و جان آن ها را نجات دهیم.
این مطلب را دکتر امیررضا صالح مقدم، مدیریت پرســتاری 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما عنوان 
کرد و افزود: با توجه به کمبود نیرو به ویژه در شــرایط کنونی 
مجبوریم ۵۰ تا ۷۰ ساعت اضافه کار اجباری به کادر پرستاری 
بدهیــم که همین موضــوع چالش برانگیز شــده و موجب 
نارضایتی برخی پرســنل پرســتاری که موافق با کار اضافی 

نیستند، شده است.
عضو هیئت های علمی گروه آموزشــی مدیریت پرستاری در 
پاسخ به این پرسش در خصوص مشکالت و مطالبات پرستاران 
گفت: در مورد قانون بهره وری، شــیفت های نامتعارف و... که 
یکی از مطالبات بحق پرستاران بوده پاسخ داده شده و دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در حال اجرای آن است، ولی در خصوص 
»تعرفه گذاری« یعنی پرداخت دو حقوق براساس کار و پرداخت 
دو سطحی حقوق پرستاران، با اینکه به تصویب مجلس رسیده، 
ولی با توجه به نظرهای مخالف برخی مسئوالن، اجرایی نشده و 

تصمیم گیری و اجرای آن کشوری است.
وی ادامــه داد: در زمینه پرداخت کارانه نیز با توجه به منابع 
محدود دانشــگاه، کارانه به روز نیســت و ۱۵ تا ۱۷ ماه عقب 
هستیم که نه تنها تأخیر در پرداخت بلکه عدم افزایش کارانه نیز 
موجب نارضایتی کادر پرستاری شده است. از طرفی با توجه به 
اینکه همیشه پرداخت مبلغ اضافه کار با حقوق همزمان بوده و 
از ماه گذشته مانند سایر دانشگاه ها فایل اضافه کار و حقوق جدا 
شده و ممکن است پرداخت اضافه کار تا پایان ماه طول بکشد، 
یک مشکل دیگر برای پرســتاران ما ایجاد کرده است. نکته 
دیگر اینکه به بیمارستان ها ابالغ شده تا سقف ریالی اضافه کار 
پرســتاران معادل سال ۹۸ باشد و این در حالی است که سال 

۹۹ پرسنل ما افزایش حقوق 6۵درصد داشتند. 
وی اظهار کرد: افزون بر آن اعتبار مربوط به این 6۵درصد که 
عدد بسیار باالیی اســت داده نشده و سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرده دانشگاه باید این رقم را از درآمد خودش پرداخت 
کند که در شرایط فعلی با هزینه های سرسام آور کرونا و اینکه 
درآمد دانشــگاه را به یک سوم تقلیل داده، این موضوع عملی 
نیست، زیرا عالوه بر پرداخت حقوق ومزایا، کارانه و اضافه کار 

و...، 6۰میلیارد تومان هم تفاوت حقوقی باید پرداخت کند. 

تحمیلهزینههایکرونابهدانشگاهوتأخیردرس
پرداختها

دکتر صالح مقدم با بیان اینکه کرونا هزینه های سنگینی را به 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحمیل کرده، خاطرنشان کرد: ما 
مجبوریم برای حفظ سالمت کارکنان درمان مرتبط با کرونا، 
روزانه ۲میلیــارد تومان برای لباس و محافظ و... هزینه کنیم 
و تنها برای خرید یک دســتگاه پرتابل اکسیژن ساز مورد نیاز 
بیماران کرونا ۲میلیارد تومان بدهیم و یا هر یک عدد دستگاه 
اکسیژن ساز بیماران کرونایی را 6۰۰ میلیون تومان خریداری 
کنیم که به تعداد بیماران مورد نیاز است و یا میلیاردها تومان 
بــرای تجهیــزات و داروها و... هزینه کنیــم که تحمیل این 

هزینه های سنگین به دانشگاه واقعاً کمرشکن است.

خبریخوشبرایکارکنانشرکتیو...س
عضو کارگروه و قرارگاه مراقبت و درمان کرونای دانشــگاه، در 
خصوص تغییر وضعیت و ارتقــای پله به پله کارکنان بخش 
مقابله با کرونا اظهار کرد: در خصوص تغییر وضعیت استخدامی 

کارکنان نامه ای به وزارت بهداشت ارسال شده تا افراد شرکتی 
که در زمینه کرونا کار می کنند یک پله ارتقا یافته و به استخدام 
دانشگاه نزدیک تر شوند. به این صورت که شرکتی ها تبصره ای، 
تبصره ای ها پیمانی و پیمانی ها رسمی شوند که منتظر پاسخ 
معاونت توسعه وزارت بهداشت هستیم و به محض وصول، این 
کار در دانشــگاه انجام خواهد شد و یک انقالب بزرگ در رفع 

مشکل استخدامی کارکنان رخ خواهد داد.
وی یادآورشد:با پیگیری های انجام شده در خصوص بهره وری، 
شــب کاری ۱۲ساعته عمالً ۱۸ ســاعت کار محاسبه شده و 
شیفت های نامتعارف )جمعه ها و...( ضریب متناسب دریافت 

خواهند کرد که در دانشگاه به اجرا درآمده است.

حمایتوتشویقکارکنانبخشهایکروناییس
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ما در این زمینه تصریح کرد: به دستور رئیس دانشگاه 
به منظور تشویق کارکنان بخش های مرتبط با مقابله با کرونا، 
حمایت هایی از جمله کاهش ساعات کار موظف ماهانه پرسنل 
پرستاری از ۱۰ تا 3۰ ساعت )اورژانس، آی سی یو، بخش های 
کرونا(، مرخصی های تشــویقی به ازای هر ماه کار ســه روز 
مرخصی، پاداش های مالی ماهیانه عالوه بر حقوق و اضافه کار 
تحت عنوان پاداش انگیزشــی هر ماه ۱/۵ تا ۲ میلیون تومان 
براساس سختی کار، مشاوره و حمایت های روحی روانی پرسنل 
درگیر با کرونا توســط تیم های روان شناســی و روان پزشکی 
دانشــگاه، امکان اسکان پرسنلی که احتمال انتقال ویروس را 
به کودکان خردسال و سالمندان خانواده دارند در بیمارستان، 
تأمین داروها و انجام آزمایش ها و... برای پرسنل مبتال به کرونا، 
تهیه تجهیزات و البسه حفاظت شخصی )البسه یکبارمصرف 
به قیمت 3۰۰هزار تومــان( برای کارکنان، اهدای لوح تقدیر 
ریاست دانشــگاه به پرســنل فعال در بخش های مراقبت از 

بیماران کرونایی و... است .
دکتــر صالح مقدم با بیــان اینکه تمام تالش خــود را برای 
حمایت های حرفه ای از کارکنان پرستاری به کار گرفته ایم تا 
در قبال زحمات پرستاران صدیق و سختکوش پاسخ مناسبی 
به خواسته ها و مطالبات بحق آنان داده شود، اظهار امیدواری 
کرد: با تالش همه کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سالمت و 
همکاری مردم، از شرایط سخت و دشوار کرونا عبور کنیم و بر 

مطالبات پرستاران دلسوز نیز جامه عمل بپوشانیم.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با قدس توضیح داد

آخرین وضعیت مطالبات  » فرشتگان سپیدپوش«

گفت  وگوگفت  وگو

     صفحه 3 خراسان

 اداره اوق��اف وام��ور خیریه تربت ج��ام در نظر دارد 
مح��ل اس��تقرار 2 دس��تگاه خودپ��رداز)ATM( واقع 
در حاش��یه می��دان ش��اد ورودی اداره اوق��اف  را از 

تاریخ99,04,15  به اجاره یکساله  واگذار نماید
1 -موض��وع مزایده:مح��ل نصب2 دس��تگاه خودپرداز  

)ATM(  تحت پالک709 اصلی 
2 -آدرس ملك :   تربت جام - حاش��یه میدان ش��اد- 

ورودی اداره اوقاف و امور خیریه 
3 - قیم��ت پایه كارش��ناس  رس��می اج��اره ماهیانه: 

دوازده میلیون ریال )12,000,000(
4 - مبلغ تعیین تضمین شركت در مزایده  : متقاضی 
می بایس��ت 10% اجاره س��الیانه به مبلغ 14,400,000 
ری��ال را  بعنوان ودیعه جهت ش��ركت در مزایده طی 
فیش به حس��اب مربوط��ه واریز نمای��د و چنانچه برنده 
مزایده اعالم گردد 30% ودیعه بابت هزینه های برگزاری 

مزایده لحاظ خواهد شد و قابل عودت نمی باشد.
   - متقاضیان ش��ركت  درمزایده می توانند روزهای 
اداری  از س��اعت 8 الی14  ازمحل  ذكرش��ده بازدید 
داش��ته باشند و از مورخ  1399,04,09حداكثرتا پایان 
وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399,04,29 پیشنهاد 
خ��ود را همراه فیش واریزی مبلغ ودیعه ش��ركت در 
مزایده در پاكت درب بس��ته تحویل دبیرخانه اداره  

تحویل نمایید.
 - متقاضی��ان می توانن��د جهت اخذ اطالعات بیش��تر   
واخ��ذ فرم مربوط��ه با ش��ماره تلف��ن : 52522255     
تم��اس حاصل ، ی��ا به آدرس : حاش��یه میدان ش��اد 

اداره اوقاف و امورخیریه مراجعه نمایند .
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آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده  آگهی مزایده »نوبت دوم«
و عمومی عادی مجتمع اقتصادی آزادگان 
خراسان به شماره ثبت 7092 ) نوبت دوم (

ب��ا توجه ب��ه اینکه مجم��ع عمومی ف��وق العاده و 
عمومی ع��ادی ش��ركت در م��ورخ 1399/03/03 
ب��ه علت عدم برخورداری از ح��د نصاب حاضرین 
در مجم��ع نوب��ت اول ، رس��میت نیافته اس��ت ، 
بدین وس��یله از سهامداران و نمایندگان محترم 
س��هامداران دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه 
مجم��ع عمومی فوق العاده ) نوبت دوم ( كه راس 
س��اعت9:30 مورخ 1399/04/20 و مجمع عمومی 
عادی )نوبت دوم ( كه راس س��اعت 10:30 مورخ 
1399/04/20 در حس��ینیه آقای لقمانی واقع در 
مشهد - خیابان بهار - نبش ملک الشعرا بهار 40 
پالک 213 برگزار می شود ، حضور به هم رسانید 

الف ( دستور كار مجمع عمومی فوق العاده :
1 -  اص��الح ماده 15 اساس��نامه ) افزایش تعداد 

اعضا هیئت مدیره ( 
2 - تغیی��ر م��اده 3 اساس��نامه ) تغیی��ر آدرس 

شركت (
3 -  اتخ��اذ تصمیم در زمینه انح��الل و یا ادامه 

فعالیت شركت
ب ( دستور كار مجمع عمومی عادی :

1 - انتخاب اعضای هیئت مدیره
2 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

3 - انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
ب��ه  منته��ی  مال��ی  صورته��ای  تصوی��ب   -  4

ع هیئت مدیره شركت98/12/29 9
90
28
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خبرخبر خبرخبر
 ۲۵ زندانی غیرعمد از زندان های •

سیستان و بلوچستان آزاد شدند
نمایندگی  مدیر  زاهدان: 
ســتاد دیه سیســتان و 
نفر  گفت: ۲۵  بلوچستان 
از زندانیان جرایم غیرعمد 
از ابتدای امسال تاکنون از 
زندان های این استان آزاد و 
به کانون گرم خانواده های 

 خود بازگشتند. ســید عبدالحسین ســجادی اظهار کرد: حدود 
یک میلیارد ریال از بدهی این زندانیان توسط کمک های مردمی و 
با همکاری ستاد دیه پرداخت شده است. وی گفت: شاکیان جرایم 
غیرعمد بخشی از جمعیت خیران و نیکوکاران ستاد دیه سیستان 
و بلوچســتان را تشکیل می دهند که اگر همراهی و مساعدت این 

عزیزان نبود، نمی توانستیم این تعداد از زندانیان را آزاد کنیم.

 ایجاد ۱۰ هزار شغل جدید در کرمان •
برای سال ۹۹ 

کرمان: معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار کرمان گفت: با 
سپرده گذاری شــرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان و طی 
تفاهم نامه با بانک توسعه تعاون، ۱۰ هزار فرصت شغلی در استان 

کرمان محقق خواهد شد.
ســیدمصطفی آیت اللهی موســوی افــزود: بر این اســاس برای 
طرح های اشتغال زا از طریق بانک توسعه تعاون و با سرمایه گذاری و 
سپرده گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان تسهیالت 

الزم با نرخ ۱۲ درصد پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: همچنین توافق شد طرح های تا سقف ۱۵ میلیارد 

تومان  تسهیالت مورد نیاز با اختیار استان پرداخت شود.

 دیه فوت شدگان از کرونا •
بر عهده صاحبان مجالس است

شیراز: معــاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی فسا 
گفت: صاحبــان مجالس 
عروســی و عــزاداری در 
شهرستان فســا باید دیه 
فــردی را کــه بــه دلیل 
شــرکت در ایــن گونــه 

مجالس به کرونا مبتال شــده و بر اثر این بیماری فوت کرده است، 
پرداخت کنند.

دکتر جالل کریمی اظهار کرد: از این پس در صورت برگزاری هرگونه 
مجلس عروسی، ترحیم، تولد و... حتی به صورت خانگی در صورتی 
که فردی در جریان برگزاری این مراسم ها به کرونا مبتال شود، تمام 
هزینه هــای درمان و عوارضی که در زمینه بیماری برای وی پیش 

می آید تا رسیدن به بهبودی کامل بر عهده صاحب مجلس است.

توقیف بیش از ۲ هزار قبضه سالح •
غیرمجاز در خوزستان

خوزســتان: فرمانــده 
انتظامــی خوزســتان از 
کشف ۲ هزار و ۵۰ قبضه 
سالح غیرمجاز در اجرای 
و  طرح جمع آوری سالح 
مهمات در استان خبر داد.

عباس زاده  حیدر  سردار 
عنوان کرد: در راســتای ارتقای امنیت عمومی خوزســتان و 
اجرای طرح جمع آوری سالح و مهمات غیرمجاز و دستگیری 
افرادی که به سمت منازل، اماکن، مغازه ها و خودروها تیراندازی 
می کنند، با برنامه ریزی های مناسب و ارائه راهکارهای اجرایی، 
دستورات عملیاتی به پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان 

ابالغ شد.

 بازگشت محدودیت ها •
به برخی مشاغل در گیالن

گیالن: اســتاندار گیالن گفت: رعایت نکــردن پروتکل های 
بهداشتی و حضور در اجتماعات بار دیگر سالمتی مردم را به 
خطر می اندازد؛ بنابراین رعایت اصول بهداشتی باید ادامه داشته 

باشد.
ارســالن زارع با اشاره به از ســرگیری فعالیت های اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی با رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی، خاطرنشــان کرد: پس از کاهش محدودیت ها و 
آغاز فعالیت ها همواره به رعایت توصیه های بهداشــتی طبق 
تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا تأکید کردیم، اما متأسفانه 
کم توجهی برخی مردم و صنوف به این امر موجب اِعمال مجدد 

محدودیت ها برای برخی کسب وکارها در برخی مناطق شد.

برکناری سومین شهردار شاهین شهر•
اصفهان: یک عضو شورای 
اســالمی شاهین شهر، از 
تمکین نکردن شــهردار 
و  قانون  از  شاهین شــهر 
استیضاح وی در نشست 
فوق العاده شــورای شهر، 

خبر داد.
علی فتحی با بیان اینکه شهردار شاهین شهر با غیبت در صحن 
علنی و فوق العاده شــورا قانون را تمکین نکرده ا ست، افزود: 
شورای اسالمی شهر ۲۲ سؤال در حوزه های فرهنگی، عمرانی، 
خدمات شهری، شهرسازی، منابع انسانی، نظارت بر قراردادهای 
خدمات شهری مانند تنظیف شهری و.. . را طرح کرده و پس 
از گذشت ۱۰ روز شهردار با پاسخ کتبی به شورا از حضور در 

نشست علنی شورا امتناع کرد.

از کاه و کلش می توان روغن سبوس و کمپوست تهیه کرد

مزارع گندم درآتش یک رسم منسوخ!
یاســوج: آتش زدن کاه و کلش مطابق قانون 
جرم است، اما برخی کشاورزان بعد از جمع آوری 
محصول اقدام به آتش زدن بقایای برجای مانده 
از برداشت محصول می کنند و این اقدام موجب 
می شــود حتی مزارع همســایگان و یا مراتع و 
 جنگل ها نیز دچــار حریق شــده و به عبارتی 

خشک و  تر پای هم بسوزند.
متأســفانه این رســم دیرینه در بین کشاورزان 
کهگیلویه و بویراحمد هنوز ادامه داشته و منجر به 
خسارت هایی شده که بنا بر اظهارات کارشناسان 

غیرقابل  جبران است.
به گفته کارشناسان کشاورزی با آتش زدن بقایای 
محصول عالوه بر فقیرتر شدن خاک ازنظر مواد 
آلی، کاهش حاصلخیزی خــاک و از بین رفتن 
حشرات مفید و شکارگر، موجب فشردگی خاک 
بر اثر کاهش درصد مــواد آلی و رطوبت خاک، 
کاهش تبــادالت گازی خــاک و جمعیت انواع 

میکروارگانیسم های خاک می شود.

مشکل کجاست ؟س
حسام زیلویی یکی از کشــاورزانی که از همین 
شــیوه قدیم برای از بین بــردن بقایای گندم و 
جو برداشت شــده از زمینش استفاده می کند به 
خبرنگار ما می گوید: کارشناسان از ما می خواهند 
زمین را شخم بزنیم، اما هیچ شخصی نمی گوید 
که هزینه شخم را از کجا باید بدهیم. وی بابیان 
اینکه بســیاری از مزارع به صورت دیم اســت، 
می افزاید: هزینه شــخم برای کشاورز زیاد است، 
بنابراین پس از برداشت، این کار مقرون به صرفه 

نیست و بهترین راه آتش زدن است.
وی عنوان می کند: به منظور استفاده زمین برای 
کشت دوم، کشاورزان مجبورند هرچه سریع تر از 
کاه و کلش باقی  مانــده در زمین ها رهایی پیدا 

کنند که ساده ترین راه همین آتش زدن است.

کشاورزی مدرنس
در این راستا یکی از کارشناسان کشاورزی بابیان 
اینکه نبود و یا عدم ســخت گیری مسئوالن به 
قوانینی که برای محافظت از اراضی کشــاورزی 
وضع کرده اند، موجب می شــود ساالنه هکتارها 
جنگل و مزرعه در این استان از بین بروند، بیان 
می کند: متأسفانه بی آنکه حتی یک بار مقصر یا 
مسبب این گونه حوادث شناسایی یا معرفی شوند 
و یا جرایم ســختی در این زمینه در نظر گرفته 

شــود، هرســال پس از برداشت محصول شاهد 
همین داســتان و آتش زدن بقای محصول در 

مزرعه ها هستیم.
بهرام چگینی بابیان اینکه خریداری کاه و کلش 
از کشاورز برای اســتفاده از صنایع و تبدیل آن 
به روغن سبوس و همچنین کمپوست می تواند 
کمک بزرگی به اقتصاد کشــور کند، می افزاید: 
متأســفانه در زمینه اســتفاده و بهره برداری از 
این همه بقایای کشــاورزی تاکنون اندیشه و یا 

اقدامی نشده است.
وی بیــان می کند: به دلیل نبــود برنامه ریزی، 
کشاورزان به سمت سوزاندن کاه و کلش بیشتر 
تمایل نشــان می دهند اما اگر جریمه و اجبار و 
آموزش همگانی کشاورزان و مدرن شدن صنعت 
کشاورزی و صنایع تبدیلی را در دستور کار قرار 
دهیم، به طور حتم فواید بســیاری عاید کشاورز 

خواهد شد.

آتش مزارع کشاورزان را درو می کندس
معاون زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان 
کهگیلویه و بویراحمد بابیان اینکه متأسفانه امسال 
آتش ســوزی های به وقوع پیوسته حتی مزارع 
گندم را قبل از برداشــت نابود کرد، افزود: آتش 
محدود به جنگل ها نیســت و این روزها شاهد 
هســتیم که آتش وارد حریم اراضی کشاورزی 

شــده و هر روز گروهی در 
شهر و روستایی بر سیاهی 
به جامانــده از آتش  بر ســر 
می زنند و آتش درو می کنند.

بیان  راستیان نسب  عیسی 
کرد: قسمت دردناک ماجرا 
این اســت که منشأ تمامی 
آتش سوزی های مزارع، خود 

کشاورزان هستند.
وی ادامه داد: کشــاورزانی 
که برای آماده سازی اراضی 
برای کشت محصول بعدی 
کاه و کلــش به جامانــده 

در مزرعــه را آتش می زنند، ناگاه مهار آتش از 
دستشــان خارج می شود و یک نسیم موافق و 
یا بادهایی که این روزها خیلی می وزند جهنمی 
به پا می کنند که هیچ  شخصی را یارای مقابله 

با آن نیست.

600 هکتار از مزارع گندم خاکستر شدس
وی با اشاره به اینکه تاکنون در استان حدود ۶۰۰ 
هکتار از مزارع گندم و جو و البته پســماندهای 
کشاورزی در آتش سوخته است، افزود: براساس 
گزارش هــای شهرســتانی تاکنون بیشــترین 
خســارت ناشــی از آتش در »چرام« ثبت  شده 

اســت به گونه ای که حدود ۸۰ 
هکتار از اراضــی گندم و جو و 
چیزی در همین حدود نیز کاه 
و کلش به جامانده در مزارع دچار 

آتش سوزی شده است.
وی بیــان کرد: در شهرســتان 
گچساران از ۲۰ هکتار سوختگی 
اراضــی کشــاورزی، ۱۲ هکتار 
مربوط به مزارع گندم و جو بوده 
و در شهرستان کهگیلویه نیز از 
حدود ۴۰۰ هکتار اراضی سوخته 
شــده ۲۰ هکتار آن مربوط به 

مزارع گندم و جو است.

عامالن آتش سوزی س
منشأ آتش سوزی جنگل ها هر چه بوده و هست، 
پیشــگیری از آن را دشــوار کرده اســت، زیرا 
مســئوالن بارها از تشکیل کمیته حقیقت یاب 
صحبت کرده انــد و حتی در این روزها که بیش 
از ۵۰۰ هکتار از جنگل ها و مراتع خائیز و خامی 
سوخته اند، گفته می شــود مقصران و مسببان 
حادثه شناسایی و به دستگاه قضا معرفی  شده اند، 
اما نامی از آن ها نیست و تاکنون هم نشانه ای از 
برخــورد واقعی با متجاوزان به منابع طبیعی در 

استان دیده نشده است.

در استان کهگیلویه 
و بویراحمد حدود 

600 هکتار از 
مزارع گندم و 

جو و پسماندهای 
کشاورزی در آتش 

سوخته است

بــرشبــرش
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منظور افزایــش قوای بدنی- دیگری ۴. رســوب 
ته جــوی- مزار- گنــدم ســوده- خطاب کردن 
 ۵. آواز ســوزناک- یــار نعلبکــی- صــوت نفرت 
 ۶. تکرار یک حرف- مالقات- اسباب بازی کودکانه 
7. درخشــش و جالی سطح ســفال- روزها- نام 

کوچک »گونزالس« بازیکن ملی پوش ســال های 
قبل تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا ۸. ریشه- در مرز 
ایران و ترکمنستان روی رودخانه هریررود با هدف 
تامین بخشــی از آب شرب مشهد بناشد- آرامش 
اثری اســت از شــولوخوف 9. جاهای بازگشتن- 
خرمن مــاه- پناهــگاه ۱۰. غصه و انــدوه- برابر 
فارســی »ماکت«- از چاشنی ها ۱۱. مایه آهنگ- 
مدیحه سرودن- پدرمرده ۱۲. خوگرفتن- نیم سال 

تحصیلی- رودخانه- دســتور ۱3. برقرار- استاندار 
سابق- از مصالح ساختمانی قدما ۱۴. اتاق جلوباز- 
خراب شده- »اکثر« درهم ریخته ۱۵. عازم سفر- 

واحدی در مساحت زمین های بزرگ

۱. مــزدی که بابــت خدمتی به کســی بدهند- 
گاوبــاز اســپانیایی ۲. مرغ ســخنگو- گذرگاه- 
 گلدســته 3. قلب قــرآن- خالیق- لوح فشــرده 
۴. حــرارت و گرمی- آموختنی لقمان- جداگردن 
 گوشــت از اســتخوان- عالمت مفعول بی واسطه
 ۵. خانه کوچک و قشــنگ- خوشبختی- مخفف 
نوک ۶. پستی در زمین فوتبال- نام پسرانه ایرانی- 
 کرمینه حشــرات 7. کتاب حضــرت داوود»ع«– 

طــرح و نظر- بندشمشــیر ۸. هــوش و ذکاوت- 
کثــرت- چغندرپخته 9. کم قیمت- ســفیر امام 
حسین»ع« به کوفه که  توسط ابن زیاد به شهادت 
رسید- غالف شمشیر ۱۰. باد گرم و مرطوب مناطق 
 جنوبی کشــور- عوض کردن هــوای اتاق- صنم 
۱۱. پهلوان- قضاوت – بی باک ۱۲. گرداگرد دهان- 
پدربزرگ- اهل مکه- گنــاه ۱3. ماه پاییزی- نام 
دخترانه وطنی  به معنی آشکار- برای هاشورزدن 

 قســمت های مهــم یک نوشــته بــه کار می رود 
۱۴. خیــال خــام- الهه عشــق و زیبایــی روم 
باستان- کج و خمیده ۱۵. فرشته دمنده در صور- 
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