
 ماشینیسم 
بالی جان زیارت شده است

 چه مجازاتی درانتظار 
عامالن خرید و فروش کودکان است؟

واکاوی قانون حمایت از اطفال و کودکان ابراهیم فیاض، جامعه شناس در گفت وگو با قدس:

یک پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی 
معتقد اســت تراکم محیطی شکل گرفته در اطراف 
حرم مطهر نتیجــه ای جز اختالل معنایــی ندارد.

ابراهیم فیاض می گویــد: اولویت اصلی و غایی تمام 
فعالیت هایــی که در اطــراف مراکز مذهبی صورت 
می گیرد باید فضاســازی و آماده سازی روحی زائران 

برای امر زیارت باشد، حال آنکه...

قاضی غالمرضــا قنبری راد، از ابــالغ قانون به روز 
شــده حمایت از اطفــال و کــودکان و برخورد 
قاطعانه دستگاه قضایی با متخلفان این حوزه که 
با حبس هــای طوالنی، جزای نقــدی و... رو به رو 
خواهند شــد، خبر داد. غالمرضا قنبری راد، قاضی 
ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقالب مرکز 

خراسان رضوی، پس از وقوع برخی...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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روزانه۱۰۰بیمارکروناییدرمشهدبستریمیشوند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 

خراسان رضوی:

تصمیم گیری انحصاری 
 مرکزنشینان 

برای صنعت استان ها 
باید شکسته شود

.......صفحه 2 

.......همین صفحه 

قدس: رئیس شورای شهر مشهد مقدس با اشاره به طرح 
نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، با 
بیان اینکه بیش از 20 ســال از اجرای طرح گذشــته و 
اکنون نیمی از طرح پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: 
طرح اجرا شده مسیر قانونی خود را طی کرده و تأییدیه 
شــورای عالی معماری و شهرسازی را هم دریافت کرده 
است؛ وزیر وقت هم این طرح را به عنوان رهاوردی بزرگ 
به مردم معرفی کرد و اجــرای طرح در دو قطاع نیز به 

عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد.
محمدرضــا حیدری در آغاز نود و ششــمین جلســه 
علنی شــورای شــهر افزود: پس از دو دهه، ارادتمندان 
و عالقه مندان به بارگاه ملکوتــی امام رضا)ع( به نتیجه 
رســیده اند که آنچه در این طرح تاکنون اجرا شده، فاقد 

پیوند معنوی و هویتی با مضجع منور رضوی است.
وی تأکید کرد: درباره ضــرورت بازنگری و اصالح طرح 
نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، در 
سطح ملی و استانی اتفاق نظر وجود دارد و آنچه محل 

بحث بوده، شیوه و روش برخورد با این موضوع است.
حیدری با بیان اینکه شورای پنجم شهر مشهد و مدیریت 
شهری در این دوره هیچ مسئله خاصی با بازنگری طرح 
ندارد و از آن حمایت می کند، گفت: شورای عالی معماری 
و شهرســازی یک بار اصالح طرح را با رویکرد آمرانه و 
یکسویه تحت عنوان طرح مهرازان تجربه کرد؛ طرحی 
که خالف نظر کمیسیون ماده 5 بود و یکسویه ابالغ شد، 

بنابراین موفقیتی کسب نکرد.
وی خاطرنشان کرد: شورای شهر مشهد در آغاز فعالیت 
خود درخواست بررســی طرح، پیش از ابالغ به شورای 
عالــی معماری و شهرســازی را مطرح کــرد ولی هیچ 
اعتنایی به این درخواست نشد و طرح مهرازان سه سال 

معطل ماند و هیچ آثاری هم نداشت.

هشدار یک متخصص بیماری های عفونی:

.......صفحه 2 

دهــم تیرمــاه، روز ملــی صنعت و معــدن اســت. روزی که به 
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع کشور تعلق دارد. در این روز نگاه 
به بخش تولید خاص تر از تمام روزهای سال است و همه از تولید، 

صنعت و تجارت پیرامون آن می گویند...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 استیضاح شهردار تربت حیدریه 
پنج رأی مثبت آورد

قدس: جلسه علنی استیضاح محمد صادق مجتهدی، 
شهردار تربت حیدریه، با حضور هفت عضو شورای شهر، 
شهردار، معاونان شهردار و اصحاب رسانه در محل سالن 

جلسات شورای  شهر تربت حیدریه برگزار شد.
در این جلسه پس از شنیدن سخنان اعضای موافق 
و مخالف استیضاح شهردار تربت حیدریه،پنج عضو 
شورای شهر تربت حیدریه در غیاب رئیس این شورا 
در نهایت رأی به اســتیضاح محمد صادق مجتهدی 

دادند.
سید مهدی وقفی،  رئیس شورای شهر و محمد امانی،  
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا که از ابتدا 
موافق ادامه کار مجتهدی بودنــد در اعتراض به عدم 
رعایت روال و فرایند قانونی اســتیضاح مبنی بر اینکه 
باید استیضاح در کمیته تطبیق شهرستان مورد تأیید 

قرار بگیرد، جلسه را ترک کردند.
در ادامه  مهســا رمضانپور،  نایب رئیس شورای شهر، 
ریاســت جلســه را به عهده گرفت و رأی گیری برای 
ماندن و یا رفتن شــهردار انجام شد که در نهایت هر 
پنج عضو سؤال کننده و حاضر در جلسه  به استیضاح 

شهردار رأی مثبت دادند.

 روز گذشته پیکر شهید »نسیم افغانی«
برای دفن در جوار حرم رضوی وارد مشهد مقدس شد

نسیمی جان فزا می آید ...

قدس: مراسم استقبال از پیکر شهید »نسیم افغانی« با 
حضور باشکوه آحاد مردم مشهد و مهاجران افغانستانی 

روز گذشته در فرودگاه شهید هاشمی نژاد برگزار شد.
در این مراســم که جمعی از مسئوالن استان و مشهد 
مقدس نیز حضور داشــتند پیکر شهید دفاع مقدس 
»نســیم افغانی« در آغوش مردم مشــهد و مهاجران 
افغانستانی تشــییع شد. همچنین عصر دیروز مراسم 
وداع با پیکر مطهر شهید نسیم افغانی در رواق بزرگ 
امــام خمینی)ره( با رعایت پروتکل  های بهداشــتی و 
حضور محدود خادمان بارگاه منور رضوی، خانواده معزز 
شهدای مدافع حرم و جمعی از اعضای لشکر فاطمیون 
برگزار و از فضای مجازی و تلویزیون های پهن پیکر حرم 
مطهر برای زائران بارگاه نورانی علی بن موسی الرضا)ع( 
پخش شد. اجرای مراسم مداحی و مرثیه سرایی توسط 
ذاکر اهل بیت)ع( رضا عرفانیان و ســید مسافر مداح و 
ذاکر اهل بیت)ع( افغانستانی، شعرخوانی حجت االسالم 
قدسی از شعرای افغانستانی و همچنین قرائت بیانیه 
لشکر فاطمیون توسط حجت االســالم زهیر مجاهد 
ازجمله برنامه های این مراسم بود. در ادامه این مراسم 
حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان در سخنانی 
بــه بیان جایگاه و مقام شــامخ شــهدا از منظر دین 
مبین اســالم پرداخت. شهید نسیم افغانی از شهدای 
افغانستانی دوران دفاع مقدس است که از لشکر 5 نصر 
خراسان عازم جبهه های نبرد علیه رژیم بعث عراق شد 
و برای دفاع از انقالب اســالمی در سن 31 سالگی به 
شهادت رسید. پیکر این شهید واالمقام چندی پیش در 
منطقه عملیاتی والفجر یک )فکه( تفحص و شناسایی 
شــد. گفتنی است؛ مراســم تدفین پیکر این مجاهد 
شــهید، امروز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 

صحن آزادی حرم مطهر برگزار می شود.

اهدای۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان
قدس: معــاون هماهنگــی و مدیریت امــور زائران 
اســتانداری خراســان رضوی گفت: بــه همت بنیاد 
بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها و همزمان با ایام دهه 
کرامت، مراسم اهدای 500 سری جهیزیه به نوعروسان 
تحت حمایت این خیریه در فرهنگسرای قرآن و عترت 
مشهد برگزار شــد.محمد صادق براتی در این مراسم 
 اظهار کــرد: قطعاً خانواده ای که با عشــق و ارادت به 
اهل بیت)ع( تشکیل می شود و الگوی زندگی خود را 
ســیره و فرهنگ رضوی قرار می دهد، زندگی موفق و 

مورد رضایت خداوند خواهد داشت.

شوراشوراخبرخبر

.......ادامه از همین صفحه 
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه شورای عالی 
معماری و شهرسازی باز هم رویکرد آمرانه و یکسویه 
را انتخاب کرده است، گفت: در شرایطی که براساس 
تصمیم مدیریت عالی استان، اعضای شورای شهر در 
کمیســیون های تخصصی مشغول بررسی طرح برای 
اعالم پیشــنهادها و نظرات اصالحــی بودند، طرح و 
شــیوه نامه به یکباره ابالغ شد که به ذهن همان نگاه 

یکسویه را متبادر می کند.
حیدری تأکید کرد: طرحی که در آن حقوق مردم اعم 
از ساکنان و کارآفرینان نادیده گرفته شود، مورد تأیید 

شورای شهر مشهد نیست و آن را امضا نخواهد کرد.
وی در ادامه گفت: بدعت هایی که شورای عالی معماری 
و شهرسازی درخصوص طرح نوسازی و بهسازی بافت 
پیرامونی حرم مطهر گذاشته، در تاریخ بی سابقه است و 
از تمامی صاحبنظران دعوت می کنیم تا اگر نمونه هایی 
وجود دارد، به آن اشــاره کنند.حیدری با بیان اینکه 
شــورای عالی معماری و شهرسازی، تشخیص تخلف 
را به عهده مجموعه ای دانشــگاهی گذاشته در حالی 
که مرجع قانونی و اصلی رســیدگی به این تخلفات، 
کمیسیون ماده 100 اســت، افزود: چنین تصمیمی 
بدون شک مشکالت مختلفی را در پی خواهد داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: شورای شهر مشهد به 

اصــالح طرح تأکید دارد ولی ظرفیت و توان مدیریت 
شــهری، جدا از مشــاور، باید در رده های اســتانی و 
کمیســیون ماده 5 دنبال شود و آنچه وظیفه شورای 
شهر است، اعمال شود.حیدری با بیان اینکه مدیریت 
شهری در این دوره پیوسته برای تغییر رویه مهاجرت 
تالش کرده است، گفت: جهت گیری ما تثبیت ساکنان 
بومی بوده و در همین راســتا، پاسخگویی به امالک 

ریزدانه به مراتب بیشتر از امالک بزرگ بوده است. 
وی در پایان تصریح کرد: براساس طرح دوفوریتی که 
به تازگی به تصویب شورای شهر رسید، ظرفیت های 
قانونی به شهردار برای توقف طرح تفویض شده است 
و چنانچه مشاور، حقوق مردم را نادیده بگیرد، شهردار 

باید از اختیارات خود استفاده کند.
در این جلسه شورای اســالمی شهر با الیحه انتشار 
اوراق مالی اسالمی به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال برای 

فاز پنجم خط سوم قطار شهری موافقت شد.
تصویب الیحه دوفوریتی نام گذاری ایستگاه آتش نشانی 
بولوار مجد مشــهد به نام آتش نشــان فداکار مرحوم 
امیرمحمد زارع از دیگر مصوبات جلسه علنی شورای 
شهر بود.همچنین طبق مصوبه دیگری به شهرداری 
اجازه داده می شود نسبت به نام گذاری خیابان فرعی 
دهخدای5 در بولوار شهید رضوی 1۶ با حفظ شماره 

به نام دکتر محمدعلی پورعبداهلل اقدام کند.

سه شنبه  10 تیر 1399
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 سال سی و سوم  
  شماره 9281  
 ویژه نامه 3660 
+ صفحه »میهن« 

اقتصاد استاناقتصاد استان

وحید اکرمی: عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی 
تعاون روســتایی ایران گفت: تمام تالشــمان را 
خواهیــم کرد تا بتوانیم حداکثر در یک ماه آینده 
تمام مطالبات باقی مانده کشــاورزان را پرداخت 

کرده و از زیر ِدین آن ها خارج شویم.
عباس علی آبــادی در گفت و گو با رســانه ها در 
خصوص برنامه ســازمان تعاون روســتایی برای 
پرداخت مطالبات زعفران کاران خراسانی عنوان 
کرد: بدهی این ســازمان به زعفران کاران حدود 
100 میلیارد تومان است؛ اما در حال حاضر حدود 
یک میلیــارد تومان زعفران در اختیار ســازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دارد و به محض 
فروش این زعفران ها، به سرعت و سهولت، طلب 

کشاورزان پرداخت می شود. 
وی ادامه داد: اکنون با توجه به فروش زعفران های 
تحویل گرفته شده از کشاورزان که سرعت خوبی 
نیز پیدا کرده اســت، نقدینگی مناسبی در حال 
ورود است و به همین دلیل تصور می کنم به زودی 
مطالبات زعفران کاران به طور کامل پرداخت شود. 
ناصری مقدم در عین حــال گفت: زعفران کاران 

استان های خراسان شمالی و جنوبی به طور کامل 
طلبشــان را دریافت کرده اند و افراد طلبکار باقی 
مانده، تنها در خراســان رضوی حضور دارند. به 
عبارت دیگر می توان گفت طلب کشــاورزانی که 
تا ۴ کیلو و ۸00 گــرم از زعفران های خود را در 
اختیار ســازمان تعاون روستایی خراسان رضوی 
قــرار داده بودنــد به طور کامل پرداخت شــده 
است. کشاورزانی که بیش از ۴ کیلو و ۸00 گرم 
زعفران تحویل داده اند در واقع کشاورزانی دارای 
زمین های کشــاورزی بزرگ تر و وسع مالی بهتر 
هستند و حدود 2۸ درصد از طلب این افراد باقی 

مانده است.

عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:
مطالبات زعفران کاران خراسانی تا ماه آینده پرداخت می شود 

دمرهسدمرهس

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل نوســازی، 
توســعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی گفت: 
اکنون ۸00 کالس درس تخریبی در استان وجود 
دارد؛ به عبارتی 11 درصد مدارس استان تخریبی 
است، درحالی که میانگین کشوری آن 2۶ درصد 

است.
امین فالح کوشکی در نشست خبری با اشاره به 
افتتاح 3۴ میلیارد تومان پروژه آموزشی در سفر 
وزیر آموزش و پرورش به اســتان گفت: پیش از 
این خراسان شمالی جزو استان هایی بود که تعداد 
زیادی مدارس خشتی و گلی داشت و هم اکنون 

بساط این مدارس از استان جمع شده است.
وی افــزود: در این بین راز و جرگالن بیشــترین 
محرومیت را در بحث فضای آموزشــی داشــت 
و اکنــون در زمینه فضای آموزشــی دیگر جزو 

شهرستان های محروم نیست.
فالح با بیان اینکه سال گذشته دو طرح جمع آوری 
بخاری گازی و مدارس سنگی پیگیری شد، افزود: 
در ســفر وزیر آموزش و پرورش به اســتان 17 
مدرســه بــا 3۸ کالس درس جایگزین مدارس 

سنگی شد.به گفته وی، در راز و جرگالن تنها ۴ 
درصد مدارس تخریبی وجود دارد.

فالح همچنین از نوسازی و تحویل مدارسی که در 
سیل سال گذشته آسیب دیده بودند، به آموزش و 
پرورش خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته 125 
میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی برای نوسازی 

مدارس استان دیده شد.
وی با بیان اینکه از محل اعتبارات سفر پر خیر و 
برکت رهبر معظم انقالب به استان زیرساخت های 
آموزشی استان به طور کلی تغییر کرد، افزود: سال 
گذشته 55 میلیارد ریال تجهیزات کمک آموزشی 

آماده و توزیع شد.

مدیر کل نوسازی مدارس استان:
800 کالس درس تخریبی در خراسان شمالی وجود دارد

     صفحه 1 خراسان

ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوزشورای اسالمی ش�هر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره 
اماکن مش�روحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت ش�رکت در مزایده قید 
شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده 

و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/04/09 لغایت 99/04/29

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ 99/04/29
زمان بازگشایی پاکات 99/04/30در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات 
خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اس�ناد مزایده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

تعدادنام محلردیف
 مبلغ پایه
ماهیانه

 ضمانت شرکت در
مزایده )ریال(

1
  قطعات زمین به شماره های

 6 و 12 واقع در تیرپارک
 شهرداری جهت نصب کانکس

 و فروش مواد غذایی

 هر متر مربع2 قطعه
600/000 ریال

9/300/000

2
 مغازه شماره 51 واقع در بازار

13/500/0002/000/000 باب ترمینال

آگهی تجدید مزایده- نوبت اول

/ع
99
02
94
6

ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد

رئیس شورای شهر مشهد تأکید کرد

آمادگی مدیریت شهری برای بازنگری طرح بافت اطراف حرمآمادگی مدیریت شهری برای بازنگری طرح بافت اطراف حرم

 آمادگی مدیریت شهری
 برای بازنگری طرح بافت اطراف حرم

یادداشتیادداشت
علی هاشمی
annotation@qudsonline.ir

»نسیم« رضوان الهی
چند روز پیش با ورود پیکر مطهر 192 شهید دوران دفاع مقدس، 
دیگر بار عطر شــهادت در اقلیم ایران پیچید؛ در میان این شهدا 
»نسیم« روح بخش و وحدت آفرین »افغانی« با آمدنش، به دو ملت 
مسلمان ایران و افغانستان یادآوری کرد که پیوند برادری دو ملت، 

همچنان مستحکم است...



ابراهیم فیاض، جامعه شناس در گفت وگو با قدس:

ماشینیسم بالی جان زیارت شده است
علی محمــدزاده: یــک پژوهشــگر حوزه 
جامعه شناسی و انسان شناسی معتقد است تراکم 
محیطی شــکل گرفته در اطــراف حرم مطهر 

نتیجه ای جز اختالل معنایی ندارد.
ابراهیم فیاض می گوید: اولویت اصلی و غایی تمام 
فعالیت هایی که در اطراف مراکز مذهبی صورت 
می گیرد باید فضاســازی و آماده ســازی روحی 
زائران برای امر زیارت باشد، حال آنکه چیزی که 
در بافــت پیرامونی حرم مطهر امام رضا)ع( قابل 
مشاهده است هیچ سنخیتی با این موضوع ندارد.

وی می افزاید: ساخت وســازهای صورت گرفته 
در اطراف حرم موجــب انقباض روحی و زمانی 
می شود و کامالً با انبساط زمانی و روحی داخل 
حرم در تعارض کامل قرار دارد و همین موضوع 
موجب تضاد ساختاری در ذهن زائر می شود، چرا 
که شلوغی و ازدحام پیرامون حرم فرصت رهایی 
ذهنی را به زائر نمی دهد تا به لحاظ روحی خود را 

مهیای زیارت به شکل مطلوب نماید.
استاد دانشگاه تهران ادامه می دهد: با نگاهی به 
تصاویر سال های دور حرم مطهر می بینیم مسیر 
منتهی به حرم و محوطه حرم پر از آب و درخت 
بوده، فضایی کــه تداعی گر آرامش و رهایی بود، 
ولی با ساخته شدن ساختمان های بلند در اطراف 
حرم عمالً به جــای آب و درخت امروز خودرو و 

برج ها را می بینیم.
فیاض اظهار می کند: به طور خالصه باید بگویم 
ماشینیسم بالی جان زیارت شده و معماری ها و 
شهرسازی صورت گرفته در حلقه اطراف حرم نه 

تنها کمکی به امر زیارت نمی کند که 
بیشتر موجب حذف حاالت معنوی 
زائر شده و او را از حاالت روحانی دور 

می کند.
او با انتقاد از ساخت وسازهای اطراف 
حرم می گوید: باید اولویت نخست این 
بود که محدوده پیرامونی حرم در یک 

فاصله نسبتاً طوالنی خالی از هرگونه ساخت وساز 
باقی می ماند و فضاسازی متناسب از قبیل کاشت 
گل و سبزه صورت می گرفت و دوم اینکه تا شعاع 
معینی پس از آن اجازه ساخت برج های بلند داده 
نمی شــد تا به نوعی حرم از لحاظ بصری بلند تر 

از جاهای دیگر نمود داشت، نه 
اینکه حــاال گویی حرم هر روز 
پایین تر می رود و در میان فوالد 

و بتن ناپیدا می شود.
او معتقــد اســت: بهترین کار 
این بود که در شــعاع خاصی 
از حرم، تمــام خدمات و حتی 
حمل ونقل به زیر سطح می رفت و سطح هم به 
پیاده راه تبدیل می شد تا زائر پیش و پس از زیارت 
مدتی در این محوطه عاری از هر اختالل روحی با 
خود خلوت نماید، ولی متأسفانه در حال حاضر به 
محض خروج از حرم وارد فضای شلوغ و متراکم 

تجاری عاری از معنویت می شویم.
فیاض می افزاید: ســال ها پیش عده ای از اهالی 
فرهنگی و مذهبی معتقد بودند زیارت در مشهد 
در حال تبدیل شدن به سیاحت است و بسیاری 
آن را جدی نگرفتند؛ اکنون نیز اگر این روند ادامه 
پیدا کند مشهد سکوالر می شود، یعنی شهری 
می شود که اقتصاد، اولویت اول آن شده و زیارت 
به حاشــیه رانده می شود. از سوی دیگر به دلیل 
همین شرایط نامطلوب پیرامون حرم و سختی 
آمد و شد به حرم، حتی ساکنان مشهد هم رغبت 

کمتری برای رفتن به حرم پیدا کرده اند.
این استاد جامعه شناسی در تحلیلی تأمل برانگیز 
اظهار می کند: با تداوم روند موجود در مشــهد و 
تجاری سازی های گســترده در این شهر، حرم 
مطهر و شــاید امر زیارت بــه نوعی مختص به 
طبقات خاصی از جامعه  شــده و ارتباط بخش 

دیگری از جامعه با این حوزه ضعیف تر می شود.
او در پایان در بیانی کلی، درباره پیامدهای شیوه 
شهرسازی صورت گرفته در بافت پیرامون حرم 
مطهر هم می گوید: به دلیل همین چندگانگی ها 
و تعارضات در بافت پیرامون حرم متأسفانه زمینه 
بروز آسیب های اجتماعی هم بیشتر فراهم شده و 
پیامدهای افزایش این آسیب ها می تواند بسیاری 
از حوزه هــای دیگر را تحت تأثیــر قرار دهد که 
مهم ترین آن ها مســئله زیارت و زائر است؛ چرا 
که یک خاطره نامناســب یا بد از سفر به مشهد 
می تواند شوق زیارت و سفر دوباره به این شهر را 

تحت تأثیر قرار دهد.

»نسیم« رضوان الهی•
چند روز پیش با ورود پیکر مطهر 192 شــهید دوران دفاع 
مقدس، دیگر بار عطر شهادت در اقلیم ایران پیچید؛ در میان 
این شــهدا »نســیم« روح بخش و وحدت آفرین »افغانی« با 
آمدنش، به دو ملت مسلمان ایران و افغانستان یادآوری کرد 

که پیوند برادری دو ملت، همچنان مستحکم است.
تاریــخ کهن ایران و افغانســتان نشــان می دهــد به دلیل 
قرابت های فرهنگی و مشترکات فراوان، همواره پیوند دوستی 
بین ملت ها برقرار بوده و در سال های جنگ داخلی و استعمار 
سرخ در افغانستان، آغوش ملت ایران برای پذیرایی از برادران 
افغان گشــوده بوده و اکنون نیز هزاران تن از هم کیشــان 
افغانستانی در کنار هموطنان ایرانی در صلح و آرامش و برای 

اهداف عالیه اسالم زندگی می کنند. 
در ایــن روزها که دشــمنان هــر دو ملــت آرزوی تفرقه و 
جدایی را در ســر می پرورانند و برخی ذهن های کم اطالع و 
ناآگاه نیز با تکرار حرف های تفرقه افکنانه بر هیزم دشــمنی 
ملل مســلمان می دمند، بار دیگر خداوند »نسیم« را منادی 
 وحدتی قرار داد کــه در آموزه های دینی و مکتب اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( همواره بر آن تأکید شــده و مسلمانان 
را از افتادن در دام تفرقه برحذر داشــته اســت. در حدیثی 
از امام صادق)ع( آمده اســت: »ایجاد وحدت هنگام پیدایش 
اختالف و تباهی امت و نزدیک کردن آن ها در هنگام جدایی، 
صدقه ای اســت که خداوند آن را دوســت دارد.« ورود پیکر 
مطهر»نسیم افغانی« در این شرایط پیش آمده نیز به مصداق 
این حدیث شــریف، صدقه ای است که »رضوان الهی« را به 
همراه داشته و هدیه ای است که خداوند به سرزمین والیت 
عطا فرموده اســت. از ســوی دیگر میزان اخالص در عمل، 
معیاری برای کسب رضایت الهی است و هر کس به مرتبه ای 
برسد که عملش مرضی باری تعالی قرار گیرد، خداوند نیز به 

او عزت دنیا و آخرت عطا می فرماید. 
اینکه پیکر شــهیدی پس از نزدیک به 40 سال و آن هم در 
شرایطی که خّناسان و تفرقه افکنان به هر وسیله ای متوسل 
می شوند تا بین ایرانی و افغانستانی اختالف افکنند به آغوش 
وطن بازمی گردد و نماد وحدت دو ملت مســلمان می گردد، 
بی شــک عملش مرضی خداوند بوده و از جایگاهی واال نزد 

خالق هستی برخوردار است. 
 بی تردید برگزاری مراسم تشییع و آمدن »نسیم« به سرزمین 
والیت علی بن موســی الرضا)ع( و تدفینش در جوار مضجع 
شــریف رضوی بار دیگر تجســم عینی وحــدت دو ملت با 
فرهنگ می شــود. او نماد وحدت دو ملتی اســت که با یک 
هدف مشــترک یعنی رفع ظلم و بی عدالتی و مبارزه با کفر 
و الحاد سال هاســت لباس رزم پوشــیده اند و در جبهه های 
گوناگون مبارزه می کنند. روزی در مقابل اســتعمار ســرخ، 
روزی در برابر بعثی های وحشی و روزی در برابر داعشی های 
خون آشــام و اگر شرایطی در آینده رخ دهد باز هم کنار هم 

خواهند بود و خواهند جنگید.

 وعده راه اندازی »سینما ماشین« •
در طرقبه عملی نشد

سرور هادیان: در حالی 
که بیست و پنجم خرداد 
اداره  رئیس  گذشته  ماه 
سینمایی و سمعی بصری 
اداره  کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی 
خبر از راه اندازی دو سالن 

»سینما ماشین« در دو شهر طرقبه و مشهد با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی داده بود، اما شنیده ها حاکی از بروز مشکالتی 

برای راه اندازی آن در طرقبه است.
فرماندار طرقبه شــاندیز در گفت وگو با خبرنگار ما در این 
خصوص گفت: مالکیت پارکینگ درنظر گرفته شــده برای 
این کار، متعلق به شهرداری طرقبه است اما به صورت امانت 
در تصرف یک مجموعه آبی اســت که برای سینما ماشین 
شدن مشکلی ندارد و تفاهم نامه ای را نیز تنظیم کرده است، 
اما در حال حاضر بحث حقوقی در این زمینه بین شهرداری 

و این مجموعه وجود دارد.
حسن حسینی با اشاره به این نکته که خوشبختانه در کلیات 
اجرای این موضوع موافقت وجود دارد، اظهار کرد: اما در حال 
حاضر باید شهرداری و این مجموعه به توافق الزم برسند تا 

سینما ماشین در آنجا راه اندازی شود. 
وی با اشــاره به این نکته که فرمانداری و سایر سازمان های 
این شهرســتان برای رفع این مشکل تالش می کنند، افزود: 
بحث حقوقی مباحث پردامنه ای است و نمی توان زمان قطعی 
اجرای این پــروژه را اعالم کرد؛ زیرا هــر دو طرف خواهان 

شرایط برد - برد هستند. 
فرماندار طرقبه شــاندیز در ادامه خاطرنشان کرد: در مرحله 
اول تالشــمان بر آن است که این مشکل حل شود و معاون 
برنامه ریزی حقوقی فرمانداری نیز مشــغول پیگیری و رفع 
 آن اســت، در غیر این صورت مــکان دیگری را برای برپایی 

سینماماشین در نظر می گیریم.
شایان ذکر است در پی شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اجباری 
سینماها »طرح سینما ماشــین« برای نخستین بار پس از 
پیروزی انقالب اسالمی با اکران فیلم »خروج« ساخته ابراهیم 

حاتمی کیا در برج میالد تهران آغاز شد.
فعالیت سینما ماشین در هر سانس با حضور سرنشینان 1۶0 
دستگاه خودرو است که محل توقفشان با خط کشی مشخص 
شده و بر اساس دستورالعمل اجرایی این طرح، در هر خودرو 

حداکثر دو نفر امکان تماشای فیلم را دارند. 

معاون دادگستری استان خبر داد
فعالیت 5هزار و400 دیده بان مردمی •

پیشگیری از وقوع جرم در خراسان رضوی
فخرایــی:  جلیــل 
 5 هــزار و 400 نفــر در 
خراسان رضوی به عنوان 
دیده بان مردمی پیشگیری 
از وقــوع جرم مشــغول 

فعالیت هستند.
معاون پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت 
گرامیداشت هفته قوه قضائیه با اعالم این مطلب گفت: کار مهم 
دیده بان مردمی پیشــگیری، ارائه گزارش از تخلفات در جامعه 

است.
قاضی مرتضوی افزود: گزارش ها در قالب سامانه خواهد بود و به 

1۷ وزارتخانه مرتبط ارسال می شود.
وی یادآور شــد: تنها در حوزه مقابله با ویروس کرونا هزار و400 
مورد گزارش با موضوع احتکار، گران فروشی،  تقلب و... در خراسان 
رضوی از طریق دیده بان مردمی پیشــگیری به دست ما رسیده 

است.
در این جلسه فالح هروی، معاون منابع انسانی دادگستری استان 
نیز گفت: دادگستری خراسان رضوی پس از استان تهران از نظر 
حوزه قضایی و تعداد پرونده و پرســنل، بزرگ ترین دادگستری 
کشور است و با توجه به شیوع بیماری کرونا با تمام ظرفیت کار 

کرده است.
همچنین انصاری، رئیس مرکز کارشناســان رسمی دادگستری 
استان گفت: این مرکز با حدود ۶00 کارشناس رسمی در حدود 
۷0 رشته مختلف، همواره سعی کرده با نظرات کارشناسی خود 
در پرونده های دستگاه قضا در جهت کشف حقیقت کمک حال 
قضات باشد، ضمن اینکه تمامی تالش کارشناسان مبنی بر ارائه 

نظرات تخصصی و محکمه پسند است.
در ادامه این جلســه حاضران از ســاختمان جدید و در شــرف 
بهره برداری مرکز کارشناسان رسمی خراسان رضوی بازدید کردند.

با به کارگیری پزشکان متخصص
 کلینیک تخصصی بیمارستان •

شهدای صالح آباد آغاز به کار کرد
صاحبی: با پیگیری های 
انجــام شــده از ســوی 
درمان  و  بهداشت  شبکه 
مساعدت  و  شهرســتان 
دانشــکده علوم پزشکی 
تربت جام، حضور پزشکان 
درمانگاه  در  متخصــص 

تخصصی بیمارستان شهدای صالح آباد کلید خورد.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان صالح آباد با بیان این 
مطلب به خبرنــگار ما گفت: این کلینیک تخصصی که درحال 
حاضر با حضور متخصصان داخلی شروع به کار کرده به صورت 
چند روز در هفته پذیرای بیمارانی که نیاز به ویزیت متخصص 
داخلی دارند، خواهد بود. در ماه های آینده ســایر متخصصان از 
جمله زنان، جراحی و اطفال نیز به این کلینیک اضافه خواهند 

شد.
دکترمحمدصادق معلم زاده افزود: درحال پیگیری هســتیم تا 
سیســتم نوبت دهی الکترونیک درمانگاه تخصصی بیمارستان 
صالح آباد نیز در چند روز آینده فعال شود و مردم شهرستان بدون 

معطلی از طریق اینترنت به اخذ نوبت متخصص اقدام کنند.
وی ابــراز امیدواری کرد با راه انــدازی این کلینیک تخصصی و 
حضور متخصصان در بیمارستان صالح آباد، رفت و آمد بیماران 
به شهرســتان های اطراف و دوردســت کاهش یافته و خدمات 

تخصصی مورد نیاز بیماران در شهرستان قابل دسترس شود.

همزمان با دهه کرامت صورت پذیرفت
گشایش نمایشگاه آثار پیشکسوتان •

استادان و هنرمندان هنرهای تجسمی 
قدس: همزمــان با دهه 
آثار  نمایشــگاه  کرامت، 
استادان  پیشکســوتان، 
و هنرمنــدان هنرهــای 
تجسمی خراسان رضوی 
با عنوان »ثامن االئمه« در 
نگارخانه مجتمع فرهنگی 

هنری امام رضا)ع( در مشهد گشایش یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: شعار دهه 
کرامت امسال با توجه به میراث کریمانه اهل بیت)ع(، همدلی به 
رســم اهل بیت)ع( است و نمایشگاه ثامن االئمه)ع( نیز با همین 

نگاه گشایش یافته است.
مروارید افزود: در این نمایشــگاه ۸0 هنرمند هنرهای تجسمی 
120 اثــر خود را با نگاه کرامت اهــل بیت)ع(، ترویج آموزه های 
اهل بیت)ع( و زندگی همراه با معنویت و ارزش های انســانی به 

تصویر کشیده اند.
وی ادامه داد: امسال با توجه به شیوع کرونا، تأکید و سعی شده 
برنامه های مردمی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود، در 
کنار آن نشر برنامه های ویژه دهه کرامت در فضای مجازی نیز به 

صورت خاص و ویژه مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: به همین 
مناسبت مجموعه ای از آموزه های مربوط به سبک زندگی رضوی 
در قالب کلیپ هــای فرهنگی و هنری در فضای مجازی تدوین 
شده که شامل هفت قســمت کوتاه است. هدف از ساختن این 
کلیپ ها ترویج مدل زندگی رضوی و سیره حضرت امام رضا)ع( 

است.
وی افزود: طی دهه کرامت 12 کارگروه تخصصی ذیل این اداره 
کل برنامه های الزم را تدوین کردند که عالوه بر زیباسازی شهر و 
شور و نشاط علوی، این تولیدات بصری فرهنگی هنری مبتنی بر 
نیاز همیشگی جوانان به معنویت است که از طریق رسانه ملی و 

فضای مجازی پخش می شود.
گفتنی است، نمایشگاه ثامن االئمه)ع( تا 1۳ تیر صبح ها از ساعت 
10 تا 12 و بعدازظهر از ســاعت 1۷ تا 19 در نگارخانه پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم، مجتمع فرهنگی هنری امام رضا)ع( پذیرای 

عالقه مندان است.
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موز برند ویژه درجه 1

هاشم رســائی فر: دهم تیرماه، روز ملی صنعت و معدن است. 
روزی که به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع کشور تعلق دارد. در 
این روز نگاه به بخش تولید خاص تر از تمام روزهای سال است و 

همه از تولید، صنعت و تجارت پیرامون آن می گویند.
گرچه بخش زیادی از همین گفته ها در حد حرف باقی می ماند و 
روز ملی صنعت و معدن با کمترین تفاوتی نسبت به سالی که رفته 
به سال جدید می رسد! اما شنیدن درد دل اهالی صنعت آن هم در 
دهم تیر نکاتی درخور توجه دارد که قطعاً مسئوالن با بهره گیری 
از آن می توانند به بهتر شدن شرایط اقتصادی پویا تر کمک کنند.

دیروز نشســتی رسانه ای با حضور رئیس و دبیرکل خانه صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد که اهالی رسانه به همراه 
رئیس بسیج رسانه استان به عنوان میهمان در آن حضور داشتند. 

کرونا بر تولید استان تأثیری نداشتهس
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در جلسه و 
در پاســخ به پرسش قدس مبنی بر اینکه شیوع ویروس کرونا تا 
چه میزان بر وضعیت تولید در استان تأثیر داشته و آیا این موضوع 
سبب تعطیلی واحدهای تولید نیز شده است، با بیان اینکه شیوع 
کرونا بیشتر در بخش صنوف اثرگذار بوده تا تولید گفت: ویروس 
بر سرمایه ما چندان اثرگذار نبوده، برخی تحت تأثیر قرار گرفتند، 
اما چندان زیاد نبوده است. ما در استان شاهد تعطیلی واحدهای 
صنعتی به دلیل کرونا نبودیم، اما شاهد عوارض کرونا در واحدهای 

تولیدی بودیم.

اختیارات در انحصار تهرانی ها س
وی با اشــاره به اینکه سخت گیری ها در دولت و مقررات دست و 
پاگیر در ســال جاری ۳0 درصد بیشتر و سخت گیرانه تر از سال 
9۸ اســت، تصریح کرد: مشکل تمام مراکز استان و شهرستان ها 
انحصار و تمرکز قدرت در تهــران بوده و تفویض اختیار خاصی 
نه به اســتاندار و نه به هیچ کدام از مدیران اســتانی داده نشده 
 اســت. استاندار استانی مانند خراســان که ۶هزار واحد صنعتی 

 و ۳0 میلیون زائر در سال دارد، همان اختیارات استان کوچکی چون 
کهگیلویه و بویراحمد را دارد. تمام مســائل باید در تهران حل و 

فصل شود.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجــارت ایران اضافه کرد: در 
 اســتان ما حداقل تســهیالتی که نظام بانکــی می تواند بدهد، 
۶ میلیارد تومان اســت. به تمام مسئوالنی که به مشهد می آیند 
گفتیــم تمرکزگرایی را کم کنید و قدرت های خودتان را بدهید، 
تهرانی ها باید گوشه چشمی به استان ها داشته باشند و اختیارات 
خود را تفویض کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور در این خصوص 
قول دادند، اما با وجود اینکه ۶-5 ماه از آن زمان گذشــته، هنوز 

اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است.

تأمین زمین، مشکل واحدهای صنعتیس
حسینی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت ما در استان برای ایجاد 
واحد صنعتی، زمین است، تصریح کرد: کسی که می خواهد واحد 
صنعتی احداث کند، از نظر جغرافیایی برایش مهم است که واحد 
صنعتی کجا باشد. ۶0 درصد صنایع مشهد در محور غرب است و 
می خواهند آن ها را آواره کنند. در محور غرب 50 سال پیش یک 
کارخانه ساخته شده، االن می گویند باید از آنجا برود، باید شهر را 
کنترل می کردید. یکی از مشکالت ما در کشور این است که هر 

دستگاهی به فکر خود و درآمدش است. زمانی مسائل در اقتصاد 
حل می شود که دستگاه ها ملی فکر کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر سال دغدغه مسائل اقتصادی و معیشتی 
مردم وجود دارد، اما پایان ســال چــه اتفاقی رخ می دهد؟ بحث 
اجرایی یا اتفاقات دیگر در ســایر دستگاه ها انجام نمی شود، االن 
بیش از 90 روز از ســال گذشــته چه اتفاق خاصی رخ داده که 
انگیزه ای برای جهش تولید به وجود بیاید؟ اول ســال دالر 11 تا 
11هزار و 500 تومان بوده، اما االن به 20 هزار تومان رسیده است.

تشکیل ستاد پایش  رسانه ای تولید در خراسان رضویس
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوی با اشاره به 
افتتاح ستاد پایش رسانه ای تولید در استان، عنوان کرد: تولید باید 
توسط رسانه ها مرتب پایش شود. اگر جلو واردات را می گیرند، قرار 
نیست تولیدکننده هر جنس نامناسبی را تولید کند، ما نمی توانیم 
مردم را محدود کنیم که جنس بــد بخرند، بنابراین ما نیز باید 

پایش شویم. 
عباس محمدیان، رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی نیز با بیان 
اهمیت حضور رســانه در کنار تولیدکنندگان و صاحبان رسانه، 
تشــکیل ستاد پایش رســانه ای تولید را فرصتی برای رسانه ها و 
تولیدکنندگان دانست که با ایجاد ارتباطی دوسویه می توانند در 

بهبود شرایط تولید و کسب و کار تأثیر زیادی داشته باشند.
وی همچنین به برنامه های این ستاد پرداخت و اظهار امیدواری 
کرد: ستاد پایش رسانه ای تولید خراسان رضوی بتواند با عملکرد 
خوب و مناسبی که در آینده خواهد داشت سرآغاز حرکتی جدید 
در حوزه رســانه و صنعت در کل کشور شــود. در ادامه حسین 
خانی زاده، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
اظهار کرد: در سنوات گذشــته سعی بر این بوده بین 10 تا 12 
تیرماه، بزرگداشــت روز ملی صنعت و معدن و معرفی واحدهای 
نمونه انجام شود، اما امسال با شیوع ویروس کرونا این امکان فراهم 
نشد، اگر اوضاع بهتر شود و با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، 

با یک ماه تأخیر در روز 9 مرداد این مراسم را برگزار می کنیم.

قدس: یک متخصص بیماری های عفونی گفت: هر شــبانه روز 
حدود 90 تا 100 بیمار مبتال به کرونا در مشهد بستری می شوند.

حمیدرضا نادری اظهار کرد: شــرایط مشــهد از لحاظ شیوع 
بیماری کرونا مانند ماه های اســفند و فروردین و شاید بدتر از 
آن زمان شــده است. اورژانس ها و بخش هایی از بیمارستان پر 
از مبتالیان به کروناست، به طوری که بیشتر کادر درمانی نیز 
درگیر و مبتال شــده اند، مشکل کادر درمانی داریم و زیر فشار 

هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت و گویی 
با ایسنا افزود: مهم ترین علت افزایش شیوع کرونا این است که 
مردم این قضیه را جدی نمی گیرند. صداوسیما و رسانه ها نیز 
مانند گذشته تأثیرگذار نیستند. شرایط برای مردم عادی شده 
اســت؛ زیرا آن ها در بیمارستان ها نیستند، نمی بینند و حتی 
برخی آمارها را نیز نمی دانند. مردم زود فراموش کردند و فکر 
می کنند بیماری کنترل شده، در صورتی که شرایط بحرانی تر 

شده است.
این متخصص بیماری های عفونی با اشاره به اینکه اطالع رسانی 
به مردم ضعیف شده، گفت: اطالع رسانی به مردم ضعیف است 
و آن ها دیگر نمی ترســند و به صورت عادی و بدون ماسک در 
خیابان و مکان های شلوغ تردد می کنند. ترافیک های سنگین، 
رفت و آمدهای زیاد مــردم در بازارها، خیابان و رســتوران ها 

نمونه ای از همین امر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه 
در بیشتر کشورهای جهان ماسک زدن اجباری است، تصریح 
کرد: متأسفانه بیشتر مردم ما بدون ماسک تردد می کنند. از هر 
20 نفر یک نفر ماسک می زند. مهم ترین مشکل در شیوع مجدد 

این بیماری استفاده نکردن مردم از ماسک است.
نادری با اشاره به اینکه مردم مجبور هستند فعالیت شغلی خود 
را ادامه دهند، گفت: مردم باید موارد بهداشتی را که مهم ترین 
آن استفاده از ماسک و شست وشوی دست هاست، رعایت کنند. 

البته اســتفاده از ماسک به معنی این نیست که اصالً مبتال به 
کرونا نمی شــویم بلکه بیشترین کاربرد استفاده از ماسک این 

است که فرد ناقل، بیماری را انتقال ندهد.

وضعیت قرمز در مشهد محدودیت ها را بازمی گرداندس
همچنین مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: با توجه به قرمز بودن وضعیت مشــهد و با صدور مجوز 
توسط رئیس جمهور برای تصمیم گیری در ستادهای استانی، 

محدودیت ها اعمال می شود.
محمدرضا رحیمی افزود: وضعیت در شهر مشهد و تایباد قرمز 
و در بقیه شهرستان ها زرد است، همچنین شهرستان بینالود در 

وضعیت سفید به سر می برد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مهرگفت: 
روزانه بین 120 تا 150 فرد مشکوک به کرونا در مراکز درمانی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری می شوند.

رحیمی با اشــاره به صدور مجوز توســط رئیس جمهور برای 
تصمیم گیری در ستادهای استانی افزود: با توجه به وضعیت قرمز 
مشهد، امکان بازگشت محدودیت ها وجود دارد، از همین رو در 
ستاد دانشگاهی و ستاد استانی پیشنهادها را آماده خواهیم کرد. 
تصمیمات آماده شده در جلسه ای با حضور استاندار ارائه خواهد 
شد و زمانی که به تصویب ستاد استانی برسد، محدودیت اعالم 
عمومی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه تیم بهداشتی و درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی تمام تالش خود را می کنند تا شرایط را 
به حالت عادی بازگردانند، گفت: تنها راه غلبه و پیروزی بر این 
ویروس و اینکه مشکالت مردم بیشتر نشود، این است که چرخه 
انتقال شکسته شود و این شامل رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
استفاده کردن از ماسک، شست وشوی مداوم دست ها با آب و 
صابون و مهم تر از همه رعایت دستورالعمل بهداشتی مرتبط با 
هر کدام از مشاغل و صنوف مختلف است، اگر مردم این اصول 

را رعایت کنند کمترین مشکالت را خواهیم داشت.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:

تصمیم گیری انحصاری مرکزنشینان برای صنعت استان ها باید شکسته شود

هشدار یک متخصص بیماری های عفونی:

روزانه ۱۰۰ بیمار کرونایی در مشهد بستری می شوند

نشست  خبرینشست  خبری

شت و ردمان شت و ردمانبهدا بهدا
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روی خط خبرروی خط خبر
 تسهیالت ویژه پلیس برای•

 وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ ها 
قدس: معــاون اجتماعی 
انتظامــی  فرماندهــی 
خراسان رضوی، از تسهیالت 
برای  اســتان  پلیس  ویژه 
در  توقیفی  وســایل نقلیه 

پارکینگ ها خبر داد. 
»عبدالرضــا  ســرهنگ 

مجیدی« با تبریک فرا رســیدن دهه کرامت گفت:همزمان 
با این ایام مبارک، پلیس خراســان رضوی از تاریخ ۹ تیرماه 
به مدت ۱۰ روز تســهیالت ویژه تخفیف ۲۰درصدی هزینه 
نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ ها را در نظر گرفته 
است. وی افزود: از مالکان این وسایل نقلیه خواسته می شود 
با همراه داشــتن مدارک مالکیت از این تسهیالت ترخیصی 

استفاده کنند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی خبر داد

 بازداشت تورگردانان گردشگری•
 و طبیعت گردی غیرمجاز 

مدیــرکل  ایرنــا: 
فرهنگــی،  میــراث 
 گردشــگری و صنایــع
 دستی خراســان رضوی، 
از آغــاز اجــرای طــرح 
بــا تورهــای  برخــورد 
و  غیرمجاز گردشــگری 

طبیعت گردی در این استان خبر داد.ابوالفضل مکرمی فر افزود: 
با موافقت دادستانی تیمی متشکل از مأموران نیروی انتظامی 
و به ویژه پلیس امنیت اخالقی، نماینده تعیین شده از جانب 
اداره کل گردشــگری استان و نماینده هیئت کوهنوردی در 
هفته گذشته در محل این اداره کل تشکیل و پس از برگزاری 
دو جلسه در محل پلیس امنیت اخالقی، تصمیم برخورد قاطع 
با متخلفان و ســرگروه های تورهای غیرمجاز اتخاذ شد.وی 
ادامه داد: براساس تصمیم اتخاذ شده، طی چند روز گذشته 
این تیم در محل ســوار شــدن دو گروه از تورهای غیرمجاز 
حضور یافت و پس از بررســی مدارک مربوط، از حرکت هر 
دو گروه جلوگیری شــد و برنامه سفر آنان که شامل حرکت 
دو دستگاه اتوبوس در مسیر دره شمخال بود ابطال و مسئول 
آن ها توسط پلیس امنیت اخالقی برای تشکیل پرونده و اعزام 
به دادستانی بازداشت شد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراســان رضوی افزود: همچنین این تیم در 
چند روز گذشــته با حضور در محل تجمع و سوار شدن این 
گروه ها ، هفت دستگاه اتوبوس و دو دستگاه مینی بوس را در 

مسیرهای مختلف متوقف کرد.

ثبت 110 گزیدگی در خراسان شمالی•
خبرنگارقدس:  بجنورد- 
 معــاون درمان دانشــگاه
 علوم پزشــکی خراســان
 شمالی گفت:۱۱۰گزیدگی 
طی سه ماه نخست سال 
جاری در استان ثبت شده 
گفت:  بیانی  است.قاســم 

از این تعداد بیشــترین سهم گزیدگی به عقرب، مار، حشره 
نامعلوم، زنبور، سگ و پلنگ مربوط بود.

وی همچنین از دو مورد گازگرفتگی با پلنگ در استان طی 
این مدت خبر داد و خاطرنشان کرد: در مدت ذکر شده ۲5 
مورد گزیدگی با عقرب، ۲6 مورد مار، 5۲ مورد سگ، دو مورد 

زنبور و سه مورد حشره نامعلوم، گزارش شده است.

 دستگیری 67 نفر معتاد متجاهر •
در بجنورد

خبرنگارقدس:  بجنورد- 
رئیس پلیس مبارزه با مواد 
از  خراسان شمالی  مخدر 
دستگیری  و  جمع آوری 
67 نفر معتاد متجاهر در 
بجنورد خبر داد. سرهنگ 
محمد قدرتی گفت: طرح 

جمع آوری معتادان متجاهر با هدف ارتقای امنیت اجتماعی 
و برخورد با مخالن نظم و امنیت، در شهرســتان بجنورد به 
مرحله اجرا گذاشته شد.وی با اشاره به اینکه در این رابطه 67 
نفر معتاد متجاهر جمع آوری شدند، افزود: از این تعداد 66 نفر 

مرد و یک نفر نیز زن بود.
این مقام انتظامــی ادامه داد: ۱6 نفر از این افراد با اخذ تعهد 
آزاد و مابقی نیز با هماهنگی های به عمل آمده به کمپ های 
ترک اعتیاد سطح استان معرفی شدند.رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان با بیان اینکه در اجرای این طرح ۲86 گرم 
تریاک، ۱44 گرم شیره و 7 گرم سوخته تریاک کشف و ضبط 
شد، تصریح کرد: در همین رابطه یک خرده فروش، یک سارق 

و سه نفر مشمول غایب نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد
 تعیین تکلیف  75درصد•

 پرونده های جعل و کالهبرداری
بجنورد- خبرنگارقدس: 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
خراسان شمالی با اشاره 
به اینکه در سه ماه سال 
جاری ۲3۰ فقره جعل و 
استان  در  کالهبرداری 
به وقوع پیوسته، گفت: 

با تالش پلیس، 75درصد از این پرونده ها کشف شده است.
ســردارعلیرضا مظاهری در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: 
برخورد با مجرمان و مخالن نظم و امنیت با قدرت در دستور 
کار پلیس است.وی با اشاره به اینکه ارزش پرونده های کشف 
شــده ۱36میلیارد ریال بوده است، افزود: در طول این مدت 
۱۰۹ نفر در خصوص جرم جعل و کالهبرداری در اســتان 
شناسایی و دستگیر شده اند.ســردار مظاهری با بیان اینکه 
در حوزه زمین خواری نیز 6 فقره پرونده کشــف شده است، 
تصریح کــرد: در همین رابطه با تــالش و اقدام های فنی و 
تخصصی پلیس 6 نفر دســتگیر و پس از تشکیل پرونده به 
مراجع قضایی معرفی شــده اند.این مقام ارشد انتظامی در 
استان خاطرنشان کرد: ارزش ریالی پرونده های کشف شده 

در حوزه زمین خواری، ۱5میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان شمالی در ادامه به وضعیت 
سرقت ها در استان اشــاره کرد و گفت: سرقت ها در استان 
نسبت به کل کشور پایین بوده و با بررسی های به عمل آمده 

8 دهم سرقت های کل کشور در استان به وقوع می پیوندد.
ســردار مظاهری با تأکید بر اینکه به طور میانگین در طول 
ماه 3۰ فقره ســرقت در سطح اســتان رخ می دهد، تصریح 
کرد: شــیوع بیماری کرونا، بیکاری و همچنین سهل انگاری 
مالباختگان، بیشترین علل وقوع سرقت ها را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه سرقت از مغازه متأسفانه رو به افزایش است، 
گفت: در رابطه با کاهش ســرقت ها در سطح استان، چهار 
مورد طرح مبارزه با سرقت از ابتدای سال جاری تاکنون اجرا 

شده است.
این مقام ارشد انتظامی در استان با تأکید بر اینکه در همین 
رابطه چهار باند سرقت متالشی شده اند، افزود: خوشبختانه 
در حوزه کشف سرقت ها در مقایسه با سال گذشته، افزایش 

۲4درصدی را شاهد هستیم.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه سرقت از اماکن 
خصوصی و دولتی 3۰درصد از سرقت ها را به خود اختصاص 
داده است، خاطرنشــان کرد: سرقت احشام، منزل و خودرو 
در سال جاری روند کاهشی را طی می کند که اگر تمهیدات 
الزم از سوی شهروندان و مسئوالن رعایت نشود، قطعاً دچار 

مشکل خواهیم شد.

 افزایش 8 درصدی کشفیات•
 مواد مخدر در خراسان شمالی

خط قرمز: فرمانده
 انتظامی خراسان شمالی 
با اشــاره بــه اینکه از 
ابتــدای ســال جاری 
تاکنون یک تــن انواع 
اســتان  در  موادمخدر 
کشــف و ضبط شــده 
اســت، گفت: این مقدار موادمخدر نســبت به سال قبل با 

افزایش 8درصدی همراه بوده است.
ســردار علیرضا مظاهری در جمع اصحاب رسانه در رابطه با 
این موضوع اظهار کرد: در طول این مدت 3۰4 نفر قاچاقچی 

در سطح استان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
این مقام ارشــد انتظامی در استان ادامه داد: در سه ماه سال 
جاری تاکنون 33۲ نفر معتاد نیز دستگیر شده اند که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱8درصدی داشته است.
سردار مظاهری با بیان اینکه ظرفیت کمپ ترک اعتیاد لنگر 
جوابگو نیست، بر ضرورت توجه مسئوالن امر به این موضوع 

تأکید کرد.
وی بــا بیان اینکه پلیس با جدیــت پیگیر افزایش ظرفیت 
کمپ های ترک اعتیاد است، افزود: این پیگیری ها تا حصول 

نتیجه با قدرت و جدیت ادامه دارد.
رئیس پلیس خراســان شمالی ادامه داد: در رابطه برخورد با 
سوداگران مرگ اقدام های بسیار خوبی انجام شده که به طور 
مثال می توان به ایجاد ایست و بازرسی های هدفمند در سطح 
استان اشاره کرد.فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: در 
طول سه ماه سال جاری تعداد ۲۰ مورد عملیات برون استانی 

نیز اجرا شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری تاکنون یک تن انواع 
مواد مخدر در اســتان کشف و ضبط شده است، گفت: این 
مقدار مواد مخدر نســبت به سال قبل با افزایش 8 درصدی 
همراه بوده است.ســردار مظاهری در بخش بعدی سخنان 
خود به تعداد کل دستگیرشــدگان در اســتان اشاره کرد و 
گفت: در طول این مــدت 3هزار و 866 نفر در رابطه با کل 
جرایم در استان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

این مقام ارشــد انتظامی در استان با بیان اینکه از میان کل 
دستگیرشدگان ۹۲درصد مرد و 8 درصد خانم هستند، یادآور 
شد: افراد دستگیر شده نیز بین ۲5 تا 3۹ سال سن دارند که 
۲درصد از دستگیرشدگان دارای تحصیالت عالی و مابقی نیز 

دیپلم و زیردیپلم هستند.

بی انصافی یک نانوایی در بشرویه لو رفت
عرضه خارج از شبکه 86 کیسه آرد •

بشرویه-خبرنگارقدس: 
ایمان خدایــی، رئیس 
اداره صمــت بشــرویه 
نانوایی  یــک  گفــت: 
که دســت بــه تخلف 
آرد  کیســه  عرضه86 
خارج از شبکه زده بود، 
شناسایی و اعمال قانون 
شــد.رئیس اداره صمت شهرستان بشــرویه در  گفت وگو با 
خبرنگار قـدس خراسان در بشرویه اظهار کرد: گزارش این 
تخلف پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره 
تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال شد.خدایی افزود: به 
واحدهای صنفی مشابه هشدار می دهیم در صورت مشاهده 

هر گونه تخلف، برخورد الزم با آن ها صورت خواهد گرفت.

عقیل رحمانی: قاضــی غالمرضا قنبری راد، 
از ابالغ قانون به روز شــده حمایت از اطفال و 
کودکان و برخورد قاطعانه دســتگاه قضایی با 
متخلفان این حوزه که با حبس های طوالنی، 

جزای نقدی و... رو به رو خواهند شد، خبر داد. 
غالمرضا قنبری راد، قاضی ویژه فضای مجازی 
دادسرای عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی، 
پــس از وقوع برخی کودک آزاری ها و انتشــار 
تبلیغات فروش نوزاد در اینستاگرام، در تشریح 
قانــون حمایت از اطفــال و نوجوانان )زیر ۱8 
سال( به قدس گفت: متأســفانه در چند روز 
اخیــر گزارش هایی در حوزه کــودک آزاری و 
همچنین تبلیغ فروش نوزاد در سنین مختلف 
به دادســرای ویژه فضای مجازی مرکز استان 
منعکس شد که در پی آن دستور بررسی برخی 

از این موارد صادر شد.

  اقدامی که جان کودکس
 را به خطر بیندازد، جرم است

وی بیان کرد: همان طور کــه اطالع دارید در 
یکی از پرونده ها مادری که کودک خود را مورد 
آزاد قرار داده بود و تصاویر آن را در اینستاگرام 
منتشــر می کرد، مورد شناسایی قرار گرفت و 
دستگیر شد. در بررسی مواردی دیگر، صفحات 
اینستاگرامی مورد شناسایی قرار گرفت که در 
آنجا برخی افراد که هویت نامشــخصی دارند 
اقدام به انتشار تصاویر نوزاد در سنین مختلف 
کرده و مدعی می شــدند  این اطفال به فروش 
می رسند. از همین رو دستور شناسایی عامالن 
این جرم صادر شــده و پلیس رصد خود را به 

دقت آغاز کرده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: در قانون حمایت 
از اطفــال و نوجوانان آمده اســت که هر گونه 
ســوءرفتار، فعل و یا ترک فعلی که ســالمت 
جسمی، روانی و اخالقی طفل و یا نوجوان را به 

خطر بیندازد، جرم محسوب می شود.
برای مثال در چند ســال اخیر برخی کلیپ ها 
در فضای مجازی منتشر شــد که در برخی از 
مراکز آموزشــی، از دانش آموز و یا... که از نظر 
علمی کمی ضعیف بودند تصاویری با نیت های 
مختلف گرفته شده است. این اقدام مستقیماً با 
سرنوشت آن ها بازی می کند و موجب می شود 
ســالمت روانی و ... آن ها به خطر بیفتد که در 

مواردی هم سبب ترک تحصیل آن فرد شد.

 بهره کشی از اطفال س
و نوجوانان، ممنوع

ویــژه  دادســرای  قاضــی 
مرکــز  فضای مجــازی 
خراســان رضوی ادامــه داد: 
از ســوی دیگر در این قانون 
هــر گونه ســوء رفتار و وادار 
کردن طفــل و یا نوجوان به 
بهره کشی اجتماعی، اقتصادی 
و یا کاری که از نظر جسمی 
برای آن ها مضر و خطرناک 

اســت هم جرم انگاری شــده و در این زمینه 
می توان به ماجرای انتشار تصاویر برخی کودکان 

اشاره کرده که در حال قلیان کشیدن بودند.
همچنین در این قانون هر گونه خرید و فروش 
و هر اقدامی کــه در پی آن طفل و یا نوجوان 
در ازای پرداخت وجه، امتیاز و ســایر موارد در 
اختیار دیگری قرار بگیرد، مورد نکوهش و جرم 

محسوب شده است .
قاضی قنبــری راد بیــان کرد: ایــن قانون از 
جنبه های دیگری هم جای بحــث دارد و در 
آن به دقت دیگر زوایای اقدام های مشابه مورد 
بررسی قرار گرفته و اقدام های قضایی برای آن 
دســته از افرادی که طفل و یا نوجوان را وادار 
به انجام فحشا برای خود و دیگری می کنند، با 
قاطعیت خواهد بود و استفاده از آن ها در تهیه 
تصاویر مبتــذل و نمادین کردن برهنگی هم 

ممنوع و با مرتکبان برخورد خواهد شد.
در مقابل سلب سرپرستی طفل و یا کودک از 
والدینی که به موادمخدر و یا قمار اعتیاد دارند 

هم متصور است.در این راستا 
در قانون دیده شــده است 
که صدا و ســیما و ... باید در 
زمینه انتشار حقوق اطفال و 
نوجوانان محتوا تولید کنند و 
مخاطبان را از حقوق قانونی 

آن ها مطلع سازند.

ترغیب به فرار از س
مدرسه، دو سال حبس 

دارد
ایــن مقام قضایی اعالم کرد: تــا اینجای کار 
جرم انگاری هایــی بیان شــد و در مقابل در 
همین قانون دیده شده که هر کس با تهدید، 
ترغیب و تشــویق موجبات فرار نوجوان را از 
خانه یا مدرسه )مثال تهیه کلیپی که موجب 
ترک تحصیل شــود( و یا فریب آن ها را فراهم 
ســازد، حســب مورد به یک یا چند مورد از 
مجازات هــای درجه 6 )از 6 ماه تا دو ســال 
حبس، 8میلیون تومان جریمه و از 3۱ تا 74 
ضربه شالق و محرومیت از حقوق شهروندی 

تا پنج سال( محکوم خواهند شد.
افرادی که با بی توجهی موجبات فوت طفل و 
یا نوجوانی را فراهم کنند به دو تا پنج ســال 
زنــدان محکوم می شــوند. اگر ایــن افراد که 
می خواهند والدین باشند یا دیگری، اقدام های 
آن ها موجب ازکارافتادگی اعضای بدن طفل و 
یا نوجوان شود، به مجازات های در نظر گرفته 
شده درجه 6محکوم خواهند شد. در مقابل در 
حوزه آزار جنسی هم مجازات های درجه 8 برای 

مرتکبان آن در نظر گرفته شده است.
قاضی غالمرضا قنبری راد گفــت: در مواردی 
مانند وادار کردن کودکان به بهره کشی جنسی 
مانند ماجرای قلیان کشــیدن یک کودک که 
در فضای مجازی تصاویر آن منتشــر شد، فرد 
مرتکب هر که می خواهد باشد، به حبس درجه 

پنج )دو تا پنج سال( محکوم خواهد شد.
همچنین افرادی که با نوجوان در فضای مجازی 
و... منظور آزار و ارتباط جنســی رابطه برقرار 
کنند هم به بی نصیب از کشــیدن طعم زندان 

و دیگر جرایم نخواهند بود.

 پنج سال حبس برای س
خرید و فروش کودکان

قاضی دادســرای ویــژه فضای مجازی مرکز 
خراســان رضوی عنوان کرد: در حوزه خرید 
و فروش طفــل و یا نوجوان کــه برخی در 
اینســتاگرام مواردی را منتشر کرده اند باید 
گفت هر گونــه معامله طفل و یــا نوجوان 
ممنوع اســت و افرادی که مرتکب این اقدام 
مجرمانه شوند به حبس درجه پنج )بین دو تا 
پنج سال ( و اگر افرادی هدفشان بهره کشی 
اقتصادی از ماجرا باشد مانند فروش اعضای 
بدن آن ها، به حبس درجه چهار)حبس بیش 
از پنج تا ۱۰ سال، جزای نقدی بیش از ۱8۰ 
میلیون ریال تا 36۰ میلیون ریال و انفصال 
دائــم از خدمات دولتی و عمومی( در انتظار 

آن ها خواهد بود.
در مواردی هم که فــرد و یا افرادی طفل و 
یا نوجوان را به سوی خودکشی سوق دهند 
)ماننــد بازی نهنگ آبی و...( و موجب  وقوع 
مرگی شوند به حبس درجه پنج و اگر منجر 
به فوت نشود به حبس درجه 6 )تا دو سال( 
محکوم خواهند شد. با توجه به اهمیت ماجرا 
برای قانون گذار، هر کس از وقوع جرمی و یا 
به خطر افتادن جان طفل و یا نوجوانی خبر 
داشته باشد )مانند شناســایی عامل انتشار 
برخی تصاویر در فضای مجازی و ...( و ماجرا 
را به نهاد های مسئول اطالع ندهد، به حبس 

درجه 6 محکوم خواهد شد.
به این نکته هم باید توجه داشت برخی افراد 
هدفشان از انتشار آگهی خرید و فروش کودک 
در فضای مجازی کالهبرداری اســت، اما با 
قاطعیت با این افراد هم برخورد خواهد شد.

واکاوی قانون حمایت از اطفال و کودکان 

چه مجازاتی درانتظار عامالن خرید و فروش کودکان است؟

هر گونه معامله طفل و یا 
نوجوان ممنوع است و 
افرادی که مرتکب این 

 اقدام مجرمانه شوند 
 حبس درجه پنج 

)بین دو تا پنج سال ( در 
انتظار آن ها خواهد بود

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵

 پیش بینی آخر هفته ای گرم•
 برای خراسان رضوی

قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره ای، پدیده جوی غالب در استان باد وگرد وخاک است 
که تا انتهای هفته ادامه دارد )به ویژه طی روزهای پایانی هفته 
با افزایش سرعت باد در مناطق بادخیز وزش باد شدید موقتی 
توأم با گردوخاک رخ خواهد داد(. همچنین به تدریج از امروز 
و طی روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه با افزایش دما، هوای 

استان گرم تر خواهد شد.  
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 گالیه از دریافت پولس
 برای ثبت نام دانش آموزان

از آنجا کــه دانش آمــوزان منطقه فتح آباد 
)خیابان شهید چراغچی 43 تا ابتدای فدک 
شــمالی و بولوار کشــاورز( که جزو منطقه 
حاشیه شهر و کم برخوردار تلقی می شوند، 
جهت ثبت نام پایــه اول ۲۰۰ هزار تومان و 
الباقی پایه ها ۱۰۰ هزار تومان اجباری باید 

پرداخــت کنند و اغلب خانواده دانش آموزان از افراد کم برخوردار، بیکار و بعضأ بدسرپرســت 
و... هستند، با این رویه مدارس متأسفانه قادر به ثبت نام دانش آموزان خود نشدند و مجبور به 
ترک تحصیل هستند. لطفاً در این خصوص پیگیری الزم را انجام دهید تا یک معضل دیگر به 

معضالت این خانواده ها اضافه نشود.
0۹10---۴۹۴۴

نباید کرایه ها را باال ببریمس
برای اینکه مردم را به استفاده از وسایل نقلیه عمومی نظیر اتوبوس و قطارشهری تشویق کنیم، 

نباید کرایه ها را باال ببریم.
 0۹38---2651

طرفدار محیط زیست!س
شهردار مشهد در خصوص پروژه کوه پارک خودش را طرفدار محیط زیست و مخالف تخریب 
کوه های جنوب مشهد معرفی می کند در حالی که اگر مخالفت های رهبر معظم انقالب و مردم 
نبود، امروز آنجا بدتر از آپارتمان های ۱۲طبقه بولوار نمازســاخته می شد و هر سازمانی برای 

خودش مجموعه می ساخت.
 0۹38---2۴61

برخورد با بی حجابی و سگ گردانیس
متأسفانه در شهرمشــهد و در انظارعمومی 
شــاهد گســترش پدیده کشــف حجاب و 
سگ گردانی هســتیم. از نیروی انتظامی و 
دادســتان مشهد، گشــت امنیت اخالقی و 
گشت نامحسوس راهور، خواهشمندیم به این 

موضوع ورود کنند.
0۹15---6۴1۹

نگرانی از وجود سگ های ولگردس
وجود سگ های ولگرد در خیابان امام رضا)ع( 4۰ شهرستان تربت حیدریه، آسایش مردم محله 

را به هم زده است.
0۹15---1701۴

گالیه بیماران دیالیزی شهرستان زاوهس
بیماران دیالیزی شهرســتان زاوه را دریابید.6 دستگاه که توسط خیران خریداری شده خاک 
می خورند و ما باید هفته ای ســه بــار هر بار ۱۲۰کیلومتر بریم و برگردیم. وای بر مســئول 

حقوق بگیر بی مسئولیت.
0۹15----2601

پل برقی میدان بار نوغان بازهم نیاز به تعمییر دارد!س
پل برقی میدان بارنوغان دائم خراب است . چندین بار تعمیر اساسی شده، علت چیست؟

 لطفاً مسئوالن پیگیری کنند.
0۹15---5203

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

ایسنا: کمیســیون های تخصصی مجلــس یازدهم در حالی 
تعیین شــد که پراکندگی ۱8 نماینده خراسان رضوی در سه 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و برنامه و بودجه، بیش از سایر 

کمیسیون هاست. 
احسان قاضی زاده هاشمی؛ نماینده فریمان و سرخس، علی اصغر 
عنابستانی؛ نماینده سبزوار، جوین و جغتای و فاطمه رحمانی؛ 
نماینده مردم مشهد و کالت، در کمیسیون اجتماعی مجلس 

یازدهم حضور دارند.
در کمیســیون فرهنگی که از دیگر کمیسیون های پرطرفدار 
برای نمایندگان خراســان رضوی بوده اســت، امیرحســین 
قاضی زاده؛ نماینده مردم مشهد و کالت، حجت االسالم جواد 
نیک بین؛ نماینده کاشمر و هاجر چنارانی؛ نماینده نیشابور و 

فیروزه در آن حضور دارند.
این در حالی اســت که در مجلس دهم احســان قاضی زاده 
هاشــمی و نصراهلل پژمان فر در کمیســیون فرهنگی مجلس 
حضور داشتند، هاجر چنارانی هم عضو کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس دهم بود.
تغییر 6۱درصدی نمایندگان خراسان رضوی در مجلس یازدهم 
نسبت به مجلس قبل، در گرایش  نمایندگان به کمیسیون های 
تخصصی مجلس نیز تسری یافت. به عنوان مثال در مجلس 

دهم هیچ یک از نمایندگان استان در کمیسیون برنامه و بودجه 
حضور نداشتند، در حالی که در مجلس یازدهم احسان ارکانی؛ 
نماینده نیشابور و فیروزه، محسن زنگنه؛ نماینده تربت حیدریه 
و بهروز محبی؛  نماینده ســبزوار، جویــن و جغتای، در این 

کمیسیون حضور دارند.
در کمیسیون اقتصادی هم محمدحسین حسین زاده بحرینی؛  
نماینده مشهد و کالت و علی صفایی؛ نماینده گناباد، حضور 
دارند که به طور کلی می توان گفت نسبت به مجلس قبل در 

مجلس یازدهــم گرایش اقتصادی نمایندگان برای حضور در 
کمیسیون های مرتبط با اقتصاد بیشتر شده و تعداد نمایندگان 

فعال در این حوزه از یک نفر به پنج نفر رسیده است.
از خراسان رضوی در کمیســیون های امنیت ملی و سیاست 
خارجــی و کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات  دو نماینده 
حضور دارند. جواد کریمی قدوســی؛ نماینده مشهد و کالت و 
جلیل رحیمی جهان آبادی؛ نماینده تربت جام، تایباد و باخرز، 
عضو کمیسیون امنیت و حســین عباس زاده امامی؛ نماینده 
چناران و احمد اکبرپور؛ نماینده خواف و رشــتخوار هم عضو 

کمیسیون آموزش  هستند.
حســن رزمیان؛ نماینده درگز هم در کمیســیون بهداشت و 
درمــان، علی آذری؛ نماینده قوچان در کمیســیون عمران و 
نصراهلل پژمان فر؛ نماینده مردم مشهد و کالت نیز در کمیسیون 

اصل نود مجلس یازدهم حضور دارند.
کمیسیون های کشــاورزی، انرژی، صنایع و معادن، حقوقی و 
قضایی و شوراها نیز در مجلس یازدهم خالی از نماینده ای از 

خراسان رضوی است.
از هفت نماینده استان که از مجلس دهم به پارلمان جدید راه 
یافتند تنها کریمی قدوسی و بحرینی در کمیسیون های سابق 

خود بار دیگر حضور یافتند.

نمایندگان خراسان رضوی مشتری کدام کمیسیون های مجلس شدند؟ 
مجلسمجلس



خبرخبر خبرخبر
 ۲۴۰ کالس درس •

در مهاباد ساخته می شود
مردم  نماینــده  مهاباد: 
مهاباد در مجلس شورای 
اسالمی گفت: ۲۴۰ کالس 
درس برای ارتقای فضای 
آموزشــی طی دو ســال 
آینده در این شهرســتان 

ساخته می شود.
جالل محمودزاده در جلسه شورای آموزش و پرورش مهاباد 
افزود: مجوز ساخت این تعداد کالس در یک تفاهم نامه بین 
سازمان نوسازی مدارس و سازمان ملی زمین و مسکن دریافت 
شده که به صورت مشترک تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری 

خواهد رسید.

 ۷۰۰ هزار کارت سوخت مهاجر •
در سیستان و بلوچستان شناسایی شد

زاهدان: دبیر کمیسیون 
و  برنامه ریزی، هماهنگی 
نظارت بر مبارزه با قاچاق 
و  سیســتان  ارز  و  کاال 
بلوچســتان گفت: ۷۰۰ 
ســوخت  کارت  هــزار 
مهاجر در راستای مبارزه 

با قاچاق ســوخت از ابتدای سال گذشته تاکنون در این استان 
شناسایی و باطل شده است.

 مجید محبی در نشســت خبری با اصحاب رســانه، اظهار کرد:
۹۰۰ هزار کارت سوخت بنزین بومی نیز در سال گذشته شناسایی 
و در سامانه کدینگ ثبت شده است. وی ادامه داد: در ۱۸ ماه از 
طــرح کدینگ یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون لیتر بنزین به ارزش 

افزون بر 3 هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

 صاحبان عروسی و عزا •
تحت تعقیب قرار می گیرند

همدان: استاندار همدان 
مراســم  صاحبان  گفت: 
عزا و عروســی در استان 
همــدان تحــت تعقیب 

قضایی قرار می گیرند.
در  شاهرخی  سیدسعید 
پیشگیری،  استانی  ستاد 

کنترل و مقابلــه با کرونا، گفت: عوامــل انتظامی با هماهنگی 
دادگستری با برگزارکنندگان مجالس عروسی و عزا و تاالرهایی 
کــه اقدام به فراهم  کردن زمینه این قبیل مراســم ها می کنند، 

برخورد کنند.

 رد پای شکارچیان غیرمجاز •
در آتش سوزی  »ششدار«

ســپاه  فرمانده  ایالم: 
اظهار  امیرالمؤمنین)ع( 
کــرد: هشــت نفــر از 
شــکارچیان غیرمجــاز 
اســتان های مجاور پس 
از وقوع آتش سوزی های 
مناطــق  در  گســترده 

جنگلی بولی، انارگ و سیاه کوه دستگیر شدند.
سردار جمال شاکرمی افزود: این شکارچیان غیرمجاز ساکن 
استان های همجوار هستند که برای شکار حیوانات وحشی به 
استان ایالم آمده بودند و توسط سپاه دستگیر و تحویل مراجع 
قضایی شدند و پنج قبضه اسلحه نیز از این افراد کشف و ضبط 
شد. انگیزه و احتمال عمدی بودن این آتش سوزی ها توسط 

این افراد در دست بررسی است.

 ارائه پیشنهاد تعطیلی •
هفت شهر قرمز هرمزگان به ستاد کرونا

فریــدون  هرمــزگان: 
همتی، استاندار هرمزگان 
براساس تفویض اختیارات 
ستاد ملی مدیریت کرونا 
به اســتانداران، پیشنهاد 
تعطیلی شــهرهای قرمز 
به  را حداقل  هرمــزگان 

مدت یک هفته به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه کرد.
این پیشنهاد روز یکشنبه همراه با جزئیات به ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا و درخواست تعطیلی هفت شهر قرمز بندرعباس، 
حاجی آباد، قشــم، رودان، بندرلنگه، میناب و کیش ارسال شده 

است.

 خاکسپاری درگذشتگان کرونا •
در آبادان رایگان است

استاندار  معاون  آبادان: 
خوزســتان و فرمانــدار 
ویژه آبادان با بیان اینکه 
خاکسپاری درگذشتگان 
ایــن  در  کرونایــی 
شهرستان رایگان است، 
هزینه  دریافــت  گفت: 

کفن و دفن از خانواده آن ها در آبادان ممنوع است.
سید زین العابدین موسوی اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری 
آبادان موظف به اجرای مصوبــه رایگان بودن هزینه تدفین 

بیماران کرونایی هستند.

به دلیل بیماری کرونا و وضعیت نابسامان اقتصادی 

کشاورزی جنوب کرمان زمینگیر شده است 
کرمان: جنوب کرمان قطب کشــاورزی کشور 
اســت، اما شیوع ویروس کرونا و به تبع آن بسته 
شــدن مرزها سبب شــد تا دالل ها محصوالت 
کشــاورزی مردم را با قیمت ناچیزی خریداری 
کنند کــه همین امــر موجب متضرر شــدن 

کشاورزان شد.
جنوب کرمان با یک میلیون نفر جمعیت از هفت 
شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، قلعه گنج، 
منوجان، فاریاب و رودبار جنوب تشــکیل  شده 

است.
اهالی جنوب کرمــان زندگی پیچیده ای ندارند، 
شــغل اول و آخر همه  آن ها کشاورزی و چشم 
امیدشــان به یک بازار منصفانه اســت، زیرا ۸۰ 
درصد از جمعیت یک میلیون  نفری این منطقه 

به کشاورزی مشغول هستند.
امسال با کاهش شدید قیمت ها و عدم صادرات 
به  یکباره قیمت محصوالت کشــاورزان جنوب 
این استان با افت شدید روبه رو شد و اگر حرکت 
خودجوش سپاه برای خریداری این محصوالت 
و حضور جهادگران بســیجی نبــود، محصول 
کشــاورزان و همان اندک اندوخته آن ها از بین 

رفته بود.
اگرچه جهادگران بسیجی اجازه ندادند محصول 
کشــاورزان جنوب این اســتان از بین برود و 
بخشی از محصول را به بازارهای هدف رساندند، 
اما واقعیت این است که به دلیل تبعات ویروس 
کرونا و کمبود نقدینگی در حال حاضر بسیاری 
از کشاورزان خود را زیان دیده می دانند و برای 
آماده سازی زمین به منظور کشت با مشکالت 

جدی مالی مواجه هستند.
متأسفانه بســیاری از بهره برداران به دلیل اینکه 
بیمه نبوده و یا زیر پوشش سازمان های حمایتی 
نیستند با مشــکالت عدیده ای دست وپنجه نرم 

می کنند.

سال بد برای کشاورزان کرمانی س
در همین راستا رئیس جهاد کشاورزی جنوب 
استان کرمان بابیان اینکه امسال افت قیمت ها 
و کاهش تقاضا برای خرید محصوالت به ضرر 
کشــاورزان و تولیدکنندگان تمام شد، اظهار 
می کند: نوع کشــاورزی در جنوب اســتان 
کرمان پر ریســک اســت و امسال سال بدی 

برای کشاورزی جنوب استان بوده است.
سعید برخوری بابیان اینکه این موضوع موجب 

شــده تا امســال میزان نقدینگی کشاورزی در 
جنوب اســتان نزدیک به صفر برسد، ادامه داد: 
انتظار داریم بانک کشاورزی در تأمین نقدینگی به 
این بخش کمک کند و اگر کمک نشود کشاورزی 

جنوب تعطیل خواهد شد.
رئیس جهاد کشــاورزی جنوب استان کرمان با 
اشاره به طرح های کشــاورزی و دامی که پشت 
ســد دریافت تسهیالت از بانک ها مانده اند، بیان 
می کند: 3۷۰ میلیــارد تومان پرونده به بانک ها 
معرفی کرده ایم که منتظر دریافت تسهیالت از 

بانک ها هستند.
وی با اشــاره بــه میزان نیــاز نقدینگی بخش 
کشاورزی در جنوب استان کرمان، افزود: براساس 
بررســی ها در جنوب اســتان کرمان در بخش 
گلخانه ها به ۲۰۰ میلیــارد تومان، بخش زراعی 
۷۰۰ میلیارد تومــان و بخش دامی ۵۰ میلیارد 

تومان نقدینگی نیاز است.

روستاییان خارج از چتر حمایتس
در استان کرمان تعداد ۱۱ هزار و ۲۰۰ روستا 
وجــود دارد که از این میــزان ۵ هزار و ۱۰۰ 
روســتا با جمعیت باالی ۲۰ خانوار هستند 
و باید اذعــان کرد به دلیل تنگنای اقتصادی 
بسیاری از این روســتاییان و عشایر خارج از 

چتر حمایتی بیمه هستند.

بیمه  مدیــر صنــدوق 
کشــاورزان،  اجتماعی 
روســتاییان و عشــایر 
اســتان کرمــان بابیان 
اینکــه ۲۰۰ هــزار نفر 
در این اســتان مشمول 
بیمه اجتماعی می شوند، 
تعــداد  اظهــار کــرد: 
بیمه شــده  هــزار   ۷۷
اجتماعی  بیمه  صندوق 
و  روستاییان  کشاورزان، 

عشایر در استان کرمان وجود دارد که ۷ هزار نفر 
از آن ها مستمری دریافت می کنند و دستمزدها 
به بیمه شدگان از ۴۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و 

۴۵۰ هزار تومان پرداخت می شود.
محمد میرجعفری بابیان اینکه متأســفانه هنوز 
نتوانستیم سایر روستاییان را زیر پوشش بیمه ای 
بیاوریم، افزود: ساکنان بخش های جنوبی و شرقی 

استان کرمان مشکالت بیمه ای بسیاری دارند.
وی تصریــح کرد: با ســازمان میراث فرهنگی 
بــرای بیمه افراد فعال در حوزه صنایع دســتی 
ازجمله پته و قالیبافان قرارداد بستیم، با سازمان 
نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی نیز 
قــرارداد داریم که اعضای فعــال در این حوزه 

می توانند به عضویت ما دربیایند.

صدور دفترچه رایگان درمانیس
مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشایر 
استان کرمان بابیان اینکه ۷۰ درصد 
خدمات بیمه ای روستایی و عشایری 
را دولت یارانه می دهد، ادامه داد: یکی 
از مزایای صنــدوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر، دادن 
وام به مستمری بگیران خود است و 
افراد با سه سال سابقه می توانند از 

خدمات آن بهره مند شوند.
میرجعفری با اشاره به کمک های معیشتی دولت 
در قالــب صندوق، افزود: تســهیالت 3 میلیون 
تومانی تاکنــون برای 3۵۰ نفر از یک هزار و ۵۰ 

نفر مشمول این وام، واریز  شده است.
وی بیان کرد: برخی افــراد دارای دفترچه بیمه 
درمانی به اشــتباه گمان می کننــد می توانند از 
خدمات بیمه اجتماعی نیز استفاده کنند که نیاز 

به اطالع رسانی در این خصوص وجود دارد.
مدیر صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر استان کرمان گفت: دفترچه 
بیمه روســتاییان و عشــایر را به صورت رایگان 
صادر می کنیم، اما دفترچه درمانی به منزله بیمه 
اجتماعی نیست و بسیاری از روستاییان و عشایر 

در این خصوص دچار اشتباه می شوند.

امسال افت قیمت ها 
و کاهش تقاضا برای 
خرید محصوالت به 

ضرر کشاورزان و 
تولیدکنندگان جنوب 

کرمان تمام شد

بــرشبــرش
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حل جد ول شماره قبل

۱. با برگزاری مراسمی زیبا ، همه ساله برداشت آن 
در منطقه بادرود نطنز اصفهان برگزار می شــود- 
نبردی که درســال ۶3۶ میالدی بین مسلمانان و 
امپراتوری روم شرقی درگرفت و به پیروزی مسلمانان 
 انجامید ۲.  ناتمــام- واحد حافظه رایانه- خریدن 
3. ســرما- طبقه زمین- ازا ۴. فلز چهره- گیرنده- 
آوای زنبــور- پخش شــده روی زمیــن ۵. آرام 
شــولوخف- بالین- پایانه ۶. پرتاب گلوله- خالف 

همدیگر بــودن ۷. عرصه مســابقات کشــتی- 
گرفته شــده- خیســی اندک- نوعی زغال سنگ 
 ۸. مــاه- بی ایمــان- دوختــن پارگــی فــرش 
۹. از ادات پرســش- قورباغــه درختی- شــهری 
 از توابــع طبــس در خراســان جنوبی- منفــک 
۱۰. گشــودن رازی یا حــل مســاله ای- مزدور 
 ۱۱. مجــوز حمــل کاال- خبررســان- ســرنیزه 
۱۲. رنــگ بخشــش- نــت منفــی- دنائــت- 

جان نثــار ۱3. حیوان دســت آموز- از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان پوشــاک ، کفش و لوازم ورزشــی 
 جهــان- از جزایــر ایرانی خلیج همیشــه فارس 
بعضــی  ضــرورت-  نومیــدی-  گل   .۱۴ 
۱۵. امریکایی- مبارز مکزیکی که نقشــی مهم در 

انقالب این کشور داشت

۱. از وســایل کار مکانیک- کنایه از پذیرایی کردن 
از کســی بیش از حــد معمول اســت ۲. درخت 
آتش- نیمــه چیزی- ابزار نجــاری 3. محکم تر- 
بطن- کاخ ریاســت جمهوری روسیه ۴. پیگیری 
مســیر ســتارگان- مخترع تلفن- پرنور- نوعی 
گاو موبلنــد بومــی افغانســتان ۵. از چهارعمل 
اصلی ریاضیــات- نوعی ماهــی خوراکی معموالً 
 با ســر پهــن و پوزهای کنــد- تأییــد ایتالیایی 

۶. مایه حیات- توکل کردن- داستان بلند ۷. برش 
کنگره ای شکل- بانوی خدمتگزار – رشته کوه مرتفع 
اروپایی ۸. پایتخت عربستان ســعودی- مؤسســه 
 اعتبارســنجی مالی بین المللی- بــرج کج ایتالیا 
۹. غول برف ها- غذادادن- محل سکونت ۱۰. فریاد 
شادی- دلجویی کردن- گرفتنی از خالفکار ۱۱. تیر 
پیکان دار- کره خاکی- با آن ، چیزی را از گودالی 
که حفرشــود برآورند ۱۲. شــک و تردید- امید و 

چشمداشت- مســاوی- پدرتازی ۱3. یاری کردن 
 به کســی در انجــام کاری- ســپیده دم- عاجل 
۱۴. مصیبت و فتنه- غذای مزرعه- محل های ورود 
۱۵. شــاخه ای از مسیحیت- مارکی برای ماشین 

سنگین

۷8۴۴zadehalireza@gmail.comجد ول

محمدرضاعلیزاده

  افـقی

 عمود ی

30007372743000737274
سامانه پیامکی

انتقادها،پیشنهادهاوایدههایخودراازطریق
اینسامانهپیامکیارسالفرمایید
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