
 درز  اطالعات شخصی اولیا 
به مؤسسات آموزشی!

 لباس فرم 
اجباری نیست

مدیرکل آموزش و پرورش استان در گفت وگو با قدس:قدس پیگیری می کند

شــواهد حکایــت از آن دارد کــه حتی شــیوع 
عنان گســیخته کرونــا هم نتوانســته خللی در 
فعالیت های مؤسسات کنکور ایجاد کند؛ چنان که 
یکی از والدین می گویــد: در روزهای اخیر مکرر 
بــا تلفن همراه همســرم تماس گرفته شــده و 
در خصوص برنامه های مؤسســات کنکور تبلیغ 

کرده اند. زمانی که به این شیوه...

مدیــر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
گفت: لبــاس فرم جدید برای ســال تحصیلی 
آینــده اجباری نبوده و این موضوع به شــورای 
مدارس در اســتان واگذار شده است. قاسمعلی 
خدابنده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
دانش آموزان در سال تحصیلی جاری و به دلیل 

پیشگیری از کرونا و عدم حضور ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

به نام » تنظیم بازار« به کام »بازار آزاد« !
 امروز تکلیف محدودیت های جدید 

در خراسان رضوی مشخص می شود

کنترل کرونا در گرو تصمیم 
مسئوالن و همکاری مردم

.......صفحه 2 

 پیکر شهید »نسیم افغانی« 
در جوار حرم رضوی آرام گرفت

ای »نسیم« سحر 
آرامگه یار کجاست

قدس: پیکر پاک شــهید نســیم افغانی در صحن آزادی 
حرم مطهر رضوی به خاک ســپرده شــد. با حضور جمع 
معــدودی از خادمان حضرت علی بن موســی الرضا)ع( 
پیکر شــهید نســیم افغانی در غرفه ۱۷۰ صحن آزادی 
بارگاه منور رضوی آرام گرفت. در راســتای قدرشناســی 
از ملت افغانســتان که جان خود را برای انقالب اسالمی 
ایران در طبق اخالص گذاشتند، پیکر این شهید مطهر به 
دســتور فرمانده کل قوا و با حضور تنی چند از مسئوالن 
 در بــارگاه ملکوتی امام علی بن موســی الرضا)ع( به خاک 

سپرده شد.
مراســم وداع با پیکر مطهر این شــهید وحدت آفرین، عصر 
دوشنبه گذشــته با حضور مســئوالن، خادمان بارگاه منور 
رضوی و خانواده شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس در رواق 
امام خمینی)ره(  حرم مطهر برگزار شد.شهید نسیم افغانی، 
فرزند میرزا محمد، تبعه کشور افغانستان در سن ۳۱ سالگی 
از لشکر ۵ نصر خراسان عازم جبهه های نبرد علیه رژیم بعث 
عراق و پیکر مطهرش در منطقه عملیاتی والفجر یک )فکه( 

تفحص و شناسایی شد. 
گفتنی است، حرم مطهر رضوی میزبان پیکر 9۰ شهید دفاع 

مقدس، ترور، منا و انقالب است.

سکوت رئیس سازمان صمت  استان درباره تخصیص 1200 تن شکر به یک واحد شناخته شده ادامه دارد

.......صفحه ۳ 

 شگرد یک عمده فروشی 
 در قالب کردن مرغ های 

تاریخ مصرف گذشته  به مردم لو رفت

مرغ شویی در 
بولوار استقالل !

جوالن کرونا در کشور پس از فروکش کردن شیوع آن، چند روزی 
می شــود اوج گرفته و اخبار مبتالیان و قربانیان این ویروس سیر 

صعودی گرفته است. این یعنی زنگ خطر به صدا ...

در حاشــیه یک گشت مشــترک که با حضور رئیس شعبه سیار 
تعزیرات حکومتی مشــهد و کارشناسان معاونت بازرسی سازمان 
صمت استان برگزار شد، پرده از تالش برای فروش ران مرغ یخی 
تاریخ مصرف گذشــته جای ران مرغ تازه، برداشته شد. عصر روز 

.......صفحه ۳ دوشنبه و پس از نوسان قیمتی در بازار مرغ ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن بهار دشت مشهد مهر

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت تعاونی مسکن بهار دشت مش��هد مهر راس ساعت 
18 روز چهارش��نبه مورخ 1399/4/25 برگزار میشود ازکلیه اعضاء محترم دعوت میشود جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مذکور مقدور نمیباشد میتوانند حق رأی خودرا 
ب��ه موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد دیگ��ری واگذار نمایند. در این ص��ورت تعداد آرای وکالتی 

هرعضو حداکثر سه رأی و هر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاضی اعطای نمایندگ��ی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 17 تا 20 بعدازظهر 
روزهای یکشنبه ، دو شنبه و سه شنبه ) 22-23-1399/4/24 ( به محل دفتر شرکت واقع در 
س��ید رضی 34 پالک 322 طبقه زیرزمین مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توس��ط 

مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصویب صورتهای مالی سال 1397شرکت بانضمام گزارش حسابرس رسمی
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399 هیئت مدیره

4- انتخاب سه نفر عضو هیئت تصفیه به مدت دوسال
5- انتخاب یک نفر ناظر تصفیه

6- تصویب پاداش هیئت مدیره
/ع    هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن بهار دشت مشهد مهر 

99
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آگهی دعوت مجمع عمومی  عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان                      
بانک صادرات خراسان شماره ثبت 1778  تاریخ انتشار: روزچهارشنبه مورخه 1399/04/11

پی��رو اطالعیه ش��ماره 1778/99/3/12 مورخ 99/3/18 و اصالحیه ش��ماره 1778/18 مورخ 99/3/25 
چون جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی نوبت اول تعاونی مص��رف کارکنان بانک صادارت ب��ه حدنصاب الزم 
نرسید جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم در روز شنبه مورخ 99/04/28 ساعت 18 در محل شرکت 
تعاونی فرامرز عباسی 44 برج نورطبقه منفی یک برگزار میگردد. از کلیه سهام داران محترم دعوت 
می ش��ود با همراه داش��تن مدارک عضویت در جلسه شرکت نمایند.اعضائی که امکان  حضور آنان در 
جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فردی دیگری واگذار 
نمایند در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر فرد غیر عضو 1 رای خواهد بود. 
ضمن��ًا اعضایی که متقاضی عضویت در هیئت مدیره و بازرس اصلی علی البدل هس��تند جهت تحویل 
مدارك و ثبت نام از تاریخ 99/4/14 الی 99/4/26 و اعضاء متقاضی اعطاء وکالت می توانند به همراه 
وکیل مورد نظر روزهای 14 و15 تیرماه 1399 از ساعت 9 الی ساعت 20 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا 

پس از تائید وکالت نامه های مزبور برگه ورود به جلسه مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. 
دستور جلسه:

1- ارائه و تصویب ترازنامه و گزارش سود زیان سال مالی 1398 و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2- طرح بودجه پیشنهادی تعاونی برای سال 1399     3- تعیین خط مشی شرکت تعاونی برای سال مالی 1399

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یك سال مالی  
 5- انتخاب2 عضو علی البدل برای هیئت مدیره

6-بررس��ی و تصمیم گیری درارتباط با زمین ش��رکت تعاونی مصرف واقع در بلوار فردوس��ی مش��هد 
واگذاری آستان قدس تعاونی در سال 1396  

7-بررسی اسناد و مدارک اراضی شرکت تعاونی واقع در مزرعه هاشم آباد بخش 7 چناران 
/ع  هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات 

99
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 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
) نوبت سوم (  شرکت تعاونی درودگران و 
مبلسازان مشهد  تاریخ انتشار : 99/4/11

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت 
تعاونی درودگران و مبلسازان مشهد ، راس ساعت 
11 صبح دوش��نبه  مورخ��ه 99/4/30 در محل دفتر 
ش��رکت تعاونی واقع در - بل��وار توس، توس17- 
نب��ش  ف��دک 8 برگ��زار میگ��ردد. ازکلی��ه  اعضاء 
محترم دعوت میش��ود با دردست داشتن دفترچه 
عضویت اصالتا یا  وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات  زیرحضور بهم رسانند .
دستورجلسه    :

1- استماع گزارش هیئت مدیره 
2- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت

 توضیح��ات :  1-کلیه مقررات برگزاری مجمع تابع 
آیین نامه برگزاری مجامع خواهد بود .

2-اعضاء متقاضی اعط��اء نمایندگی به همراه وکیل 
موردنظر باید در ساعت اداری تا مورخه 99/4/26 
به محل دفتر  ش��رکت مراجعه تا پس از طی مراحل 
قانونی تایی��د وکالتنامه ها ، برگ��ه ورود به مجمع 

برای فرد نماینده صادرگردد.  
ع هیئت مدیره  9

90
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه) نوبت دوم (
 شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان مشهد – ثبت 965  تاریخ انتشار : 99/4/11

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان مشهد ، راس ساعت 
9 صبح دوشنبه مورخه 99/4/30 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در -  بلوار توس، توس17- نبش  
فدک 8 برگزار میگردد.  ازکلیه اعضاء محترم دعوت میشود با دردست داشتن دفترچه عضویت اصالتا 

یا  وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به  موضوعات زیرحضور بهم رسانند :
دستورجلسه :1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان      2- ارائه گزارش حسابرسی سال مالی 1398

3- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398 و بودجه سال 1399 
4- طرح و تصویب فروش باقیمانده قطعات زمین  5- طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره

6- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان
توضیحات :1-کلیه مقررات برگزاری مجمع تابع آیین نامه برگزاری مجامع خواهد بود .

2-اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل موردنظر باید در ساعت اداری تا مورخه 99/4/26 به 
محل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از طی مراحل قانونی تایید وکالتنامه ها ، برگه ورود به مجمع برای 

/ع هیئت مدیره فرد نماینده صادرگردد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  
شرکت جاده رانان شرق)سهامی خاص(شماره 

ثبت 5948  

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بادستورجلسه 
ذی��ل درس��اعت 10 صب��ح روز چهارش��نبه مورخ 
99/04/25 درمح��ل قانون��ی  ش��رکت واق��ع در 
ابت��داي ج��اده فریم��ان  جن��ب پایانه بار مش��هد 
ازکلی��ه  بدینوس��یله  ل��ذا   . میگ��ردد  تش��کیل 
مذک��ور  میگردددرجلس��ه  دع��وت  س��هامداران 

شرکت فرمائید. 
دستورجلسه

1-استماع گزارش هیئت مدیره
2-تصویب ترازنامه وصورتهای مالی سال98

3-انتخاب بازرس
4-تعیین روزنامه کثیراالنتشارودرج آگهی

ع هیئت مدیره  9
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  نوبت دوم 
شرکت تعاونی سنگرسازان

 خراسان - ثبت 7461
مجمع  رساند،  می  محترم  سهامداران  کلیه  اطالع  به 
عمومی عادی شرکت راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 
در  واقع  شرکت  دفتر  محل  در   1399/04/26 مورخ 
مشهد- بلوار خیام- خیام جنوبی 10- خیابان زنبق- 
البرز واحد 4 تشکیل می گردد.  10- ساختمان  پالک 
مذکور  جلسه  در  میشود  دعوت  سهامداران  کلیه  از 
توانند  می  محترم  اعضای  ضمنا  رسانند.  بهم  حضور 
دیگری  فرد  به  وکالتنامه  موجب  به  را  خود  رای  حق 
واگذار نمایند ) عضو سه رای و غیر عضو یک رای(.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد 
چهارشنبه  روز  صبح   11 تا   9 ساعت  از  باید  خود  نظر 
نمایند.  به محل شرکت مراجعه  مورخ 1399/04/25 

دستور جلسه : 
1-تصویب صورتهای مالی سال 1398 و نحوه تقسیم 
هیئت  گزارشات  استماع  از  پس  اعضاء  بین  سود 

مدیره و بازرسان 
2-تصویب بودجه سال 1399

سال  برای  البدل  علی  و  اصلی  بازرسان  3-انتخاب 
مالی 1399

4- تصویب افزایش سرمایه شرکت 
هیئت مدیره شرکت 
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خانواده های محترم
 الری و امیدوار

با کمال تاسف و تاثر مصیبت 
وارده را تسلیت عرض نموده 

و از درگاه خداوند متعال 
برای آن  مرحومه غفران الهی 

و برای بازماندگان محترم 
سالمتی آرزو می نماییم 
خانواده رجایی سلماسی 
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امروز تکلیف محدودیت های جدید در خراسان رضوی مشخص می شود

کنترل کرونا در گرو تصمیم مسئوالن و همکاری مردم
هاشم رســائی فر: جوالن کرونــا در کشور 
پس از فروکش کردن شــیوع آن، چند روزی 
می شود اوج گرفته و اخبار مبتالیان و قربانیان 
این ویروس ســیر صعودی گرفته اســت. این 
یعنی زنگ خطر به صدا درآمده و رعایت اصول 

بهداشتی و پروتکل ها جدی تر شود.
اوضاع وقتی خطرناک تر می شود که طبق اعالم 
مسئوالن وزارت بهداشت، خراسان رضوی در 
زمره استان هایی است که از وضعیت قرمز عبور 

کرده و شرایط هشدار دارد! 
آمار مبتالیان و بستری ها در بیمارستان هایی 
که به موضوع کرونا در مشهد می پردازند رو به 
افزایش است و هشدارها نسبت به برگشت به 
پیک درگیری در اوایل ســال و حتی بیشتر از 
آن نیز هر روز بیشتر و بیشتر می شود. اوضاع به 
حدی خطرناک است که وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی درباره شرایط شیوع ویروس 
کرونا در مشهد ابراز نگرانی کرده و گفته دانشگاه 
علوم پزشکی این شهر باید خود را برای اوج ابتال 

و درمان این بیماری آماده کند.
بــا این تفاســیر و بــا توجه به اینکــه دولت 
تصمیم گیری در مورد کنترل فرایند شیوع کرونا 
در اســتان ها به ویژه استان هایی که در شرایط 
حادتری قرار دارند را بر عهده مقام های اجرایی و 
بهداشتی استان ها قرار داده، امروز ستاد استانی 

مقابله با کرونا در خراسان رضوی تشکیل جلسه 
خواهد داد تا در مورد آخرین وضعیت شیوع این 
ویروس و تصمیمات احتمالی که قرار است پس 
از آن اجرایی شود تبادل نظر شود. تصمیماتی 
که باید به اطالع وزیر کشــور و وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی برسد.
دکترحمیدرضــا رحیمی، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سخنگوی این 
دانشگاه در مورد شــرایط این روزهای شیوع 
کرونا به قدس گفت: اگر بخواهم در یک جمله 

آنچه این روزها با آن درگیر هستیم را بیان کنم 
باید گفت اوضاع به هیچ وجه خوب نیســت و 

آمار مبتالیان رو به افزایش است. 
وی ادامــه داد: به طور مثال ســاختمان 610 
تختخوابی بیمارســتان امام رضا)ع( که پس 
از فروکــش کردن اوج کرونا در ابتدای ســال، 
پاک ســازی و تمیز شــده بود و برای پذیرش 
بیماران عادی آماده می شد دوباره با اوج گیری 
بستری ها در حال تجهیز برای پذیرش بیماران 

کرونایی می شود.

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
همچنین در خصوص تشــکیل جلسه ستاد 
استانی مقابله با کرونا که قرار است امروز برگزار 
شــود و تصمیمات احتمالی که در این جلسه 
اتخاذ خواهد شــد، اظهار کرد: این جلســه با 
حضور اعضای ســتاد برگزار می شــود که به 
موضوع شــرایط فعلی شــیوع کرونا و مسائل 

مرتبط با آن خواهد پرداخت.
وی افــزود: دکتــر بحرینی به عنــوان رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به اظهارات 
رئیــس جمهور و وزیر بهداشــت قرار اســت 
پیشنهادهایی را مطرح نماید که شامل مواردی 
از جمله محدودیت در تردد بین شهری، محدود 
کردن مراسم های عروسی و ختم، محدود کردن 
فعالیت های هتل ها و محل های اقامتی، بحث در 
مورد حمل و نقل عمومی و درون شهری و کم 
کــردن حضور مردم در محل های پرتردد مثل 

بانک ها و از جمله آن هاست.
دکتر رحیمی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که احتمال کم کردن ســاعات کاری ادارات و 
اصناف و نیز موضوع دورکاری هم مطرح است، 
گفت: آنچه مســلم است جلسه ســتاد برای 
بررســی تمامی جوانب برگزار خواهد شد که 
محدود کردن ساعات کاری ادارات و اصناف و 

نیز دور کاری نیز ممکن است مطرح شود.

 گرانی افسارگسیخته ارزاق عمومی •
و توپ آقای وزیر در میدان رسانه ها

گرانی، هرچند سال هاســت گریبان اقتصاد ایران را چسبیده اما در 
هفته ها و روزهای اخیر شــتاب بی سابقه ای گرفته و روزی نیست 
کــه خبری از افزایش قیمــت کاالهای مختلف در بازار نداشــته 
 باشیم. نتیجه بررســی های میدانی گزارشگران ما از افزایش 15 تا 
60 درصدی قیمت کاالها در بازار مشــهد و خراسان حکایت دارد 
که این افزایش بها به ویژه در ارزاق عمومی همچون حبوبات، برنج، 
گوشت و مرغ، بیشتر خودنمایی می کند. این مسئله بیش از همه، 
کارگران فصلی و روزمزد، بازنشســتگان، اقشــار کم درآمد و حتی 

متوسط را زیر  فشار قرار داده است.
ســخنان و اظهارات عجیب برخی دولتمردان، اما تحمل ســختی 
معیشــت را برای مردم دشوارتر کرده است؛ مسئوالنی که به جای 
پاشیدن بذر امید در جامعه، یأس و نامیدی را باعث شده اند. ناامیدی 
از احتمال بازگشت ارزانی و باال رفتن قدرت خرید خانواده هایی که 
حاال بی اغراق حتی در تهیه مایحتاج اولیه زندگی شان ناتوان هستند 
و به دنبال حذف گوشت و میوه از سفره هایشان در ماه های گذشته، 
این روزها نمی توانند شکم خود و فرزندانشان را با ماکارونی و برنج 
وارداتی درجه 3 که نه، با نان و پنیر و تخم مرغ پر کنند و درعین حال 
دغدغــه ناتوانی در خرید قند و چای و یا حتــی نان را در روزهای 

پیش رو دارند.
وزیر کشور دوشنبه گذشــته در قامت رئیس ستاد اطالع رسانی و 
تبلیغات اقتصادی کشــور به گونه ای از رسانه ها خواست برای عبور 
از این مقطع  در بیان مشــکالت و مســائل، منصفانه و مسئوالنه 
واقعیت ها را بگویند و شــرایط کشور را به درستی تحلیل کنند و از 
مردم بخواهند همراهی و همکاری داشته باشند که گویی رسانه ها 
مســبب تمام این شرایط بوده اند و یا همکاری نکردن مردم، زمینه 

افزایش قیمت ها و گرانی اجناس را فراهم کرده است.
وی همچنین طبق روال همیشگی ســخنرانی های دولتمردان، با 
تأکید بر اینکه در بحث کاالهای اساسی هیچ مشکلی نداریم، یکی 
از دالیل افزایش قیمت ها را احتمال ضعف نظارت اعالم کرد و گفت: 
نظارت بر توزیع کاالهای اساسی باید از سطح کالن تا سطوح خرد 
باشد، یعنی به جای اینکه تنها نظارت در بازار و خیابان باشد که البته 
حتماً باید این کار انجام شود، باید تمام زنجیره تولید کاال و عرضه 
آن مورد نظارت جدی قرار گیرد؛ براین اساس مقرر شد تعزیرات و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان برای رصد کامل این زنجیره تالش 

کنند.
این در حالی اســت که به اســتناد مصوبات دولت و دستگاه های 
دولتی و نیز اظهارنظرهای کارشناسان حوزه اقتصاد، افزایش قیمت 
کاال و ارزاق عمومــی در روزهای اخیر تقریباً در اکثر قریب به اتفاق 
موارد، مصداق گران فروشی نداشته است که تشدید نظارت ها را الزم 
داشته باشد؛ ضمن آنکه مسئوالن صمت و تعزیرات حکومتی بارها 
با صدای بلند فریاد زده اند نیروی انسانی و امکانات آن ها اندک بوده 
و هیچ تناسبی با تعداد واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی ندارد. 
کاش وزیر کشور راهکار مدنظرشان برای رفع این کمبود را هم ارائه 
می دادند و کاش ایشان و همکارانشان در دولت توضیح دهند وقتی 
ارز کاالهایی مثل چای، برنج، کره و گوشــت را از گروه یک به دو 
منتقــل می کنند و به تبع آن، این کاالهــا باید از محل ارز نیمایی 
خریداری شود، نظارت بر بازار چگونه می تواند مانع گرانی این اقالم 
و شوک قیمتی ناشــی از آن بر دیگر بخش ها شود. از سوی دیگر 
وزیر صمت که وعده داده می تواند به دقت بازار را رصد کرده و اجازه 
گران فروشــی را نمی دهد، اآلن که گرانی افسارگسیخته و افزایش 
لحظه ای قیمت ارزاق عمومی، نفس مردم را بند آورده، کجای این 

معادله قرار دارد؟
آنچه برای همگان ملموس و آشکار است اینکه تمامی دستگاه های 
مسئول در این مقطع نیز همچون گذشته ابتدا بی تفاوت و بی اعتنا 
تنهــا نظاره گر افزایش قیمت ها بودنــد و حاال که قیمت ها به حد 
غیرقابل تحملش نزدیک شده است، یکی پس از دیگری تریبونی در 
دست گرفته و باز تکرار همان وعده و شعارهای بی پشتوانه همیشگی 
و توپ به میدان دیگری انداختن؛ همچنان که وزیر کشــور توپ را 
این بار به میدان رسانه ها انداخت که هیچ وظیفه و مسئولیتی در این 

حوزه جز اطالع رسانی و مطالبه گری از سوی مردم ندارند.
غافل از این واقعیت که مشکل گرانی در وهله نخست مشکل دولت 
اســت که تولید، واردات و صادرات و حتی شبکه توزیع را تقریباً در 
انحصار خود دارد و بعد مجلس و دستگاه قضا که باید فارغ از مسائل 
جناحی و منافع گروهی، دغدغه مند، دلسوزانه و مسئوالنه با جسارت 
و قاطعیت، عزم و اراده ای جدی، با همکاری و هم افزایی برای بستن 

پرونده گرانی ها تدبیری جدی بیندیشند.

وضعیت هشدار اعالم شد
 کاهش 37 درصدی اهدای خون •

در خراسان رضوی
انتقال  مدیــرکل  قدس: 
خون خراسان رضوی گفت: 
متٔاسفانه آمار اهدای خون و 
تعداد مراجعان در استان در 
وضعیت هشدار قرار دارد و 
شاهد کاهش 3۷ درصدی 

در این زمینه هستیم.
دکتر مجید عبداللهی افزود: 

با اوج گیری دوباره کرونا در اســتان، نیاز به منابع خونی نیز افزایش 
یافته است.

وی اظهار کرد: از تاریخ 31 خرداد تا 6 تیر امسال 2هزار و 368 مورد 
خون گیری انجام شــده است، درحالی که این رقم در مدت مشابه 

سال گذشته 3هزار و ۷8۷ مورد بوده است.
مدیرکل انتقال خون استان افزود: از مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی 
حضرت رضا)ع( درخواســت می شود با حضور در پایگاه ها و اهدای 
خون، به یاری بیماران نیازمند بشــتابند، زیرا اکنون ذخایر خونی 
به شــدت رو به کاهش اســت. وی اظهار کرد: با ادامه این روند در 
روز های آینده، پاســخگویی به بیماران نیازمند در مراکز درمانی با 

چالش جدی مواجه خواهد شد.

 با پخش زنده از طریق واحد سیار 
کانون پرورش فکری کودکان  و نوجوانان برگزارمی شود

جلسه شعر در آستان امام مهربانی•
 قدس: همزمــان با میالد 
مهربانی،  امام  ســعادت   با 
امـــام رضــا)ع( جلســه 
شــعرخوانی در جوار حرم 
به صــورت برخط  رضوی 

)آنالین( برگزار می شود. 
مدیر کل کانــون پرورش 
فکری کودکان ونوجوانان خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: 
به مناســبت دهه کرامت و میالد با سعادت امام هشتم)ع(، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجونان خراسان رضوی شب شعر رضوی 

را برگزار می کند.
ابراهیم زره ساز با بیان اینکه این شب شعر با عنوان »شوق حضور« با 
حضور شاعران برجسته کشوری و اعضا و مربیان مراکز کانون سراسر 
کشــور و شاعرانی از استان همراه خواهد بود، افزود: در این محفل 
معنوی و ادبی، تعدادی از شــاعران به قرائــت آثار خود در مدح و 

منقبت حضرت ثامن الحجج)ع( و ائمه اطهار)ع( می پردازند.
وی یادآور شد: این جلسه شعر چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 1۷ 
از طریق لینک پخش زنده سراسری live.kpf.ir/ch/ziyarat برگزار 

می شود.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان 
در گفت وگو با قدس:

لباس فرم اجباری نیست•
کل  مدیر  آنالین:  قدس 
آموزش و پرورش خراسان 
فرم  لبــاس  رضوی گفت: 
جدید برای سال تحصیلی 
آینده اجباری نبوده و این 
مدارس  به شورای  موضوع 
در استان واگذار شده است. 
قاســمعلی خدابنــده در گفت وگو بــا قدس آنالین اظهــار کرد: 
دانش آموزان در سال تحصیلی جاری و به دلیل پیشگیری از کرونا 
و عدم حضور در مدارس بیشــتر از پنج ماه از لباس فرم اســتفاده 
نکردند. وی تصریح کرد: این لباس های فرم  برای ســال تحصیلی 
آینده نیز قابل استفاده اســت، بنابراین در دستورالعملی به ادارات 
استان از مدیران مدارس درخواست شد طرح، رنگ و مدل لباس فرم 
دانش آموزان را برای سال تحصیلی آینده تغییر ندهند تا خانواده ها 
و دانش آموزان از لباس فرم ســال جاری استفاده کنند و مجبور به 

خرید لباس فرم جدید نباشند. 
وی افزود: لباس فرم برای سال تحصیلی آینده اجباری و الزامی نبوده 
و اختیاری است، اما توصیه ما به خانواده ها این است که دانش آموزان 

را با لباس فرم به مدرسه بفرستند.
خدابنده تصریح کرد: با واگذاری لباس فرم به شــورای مدارس و از 
بین رفتن تمرکز در معرفی شرکت های تولید لباس، برخی مسائل 
و شائبه هایی که سال های گذشته مبنی بر تحصیل سودهای کالن 
برای برخی از افراد در لباس فرم وجود داشت نیز  از بین خواهد رفت.

روزبازارروزبازار

شت و ردمان شت و ردمانبهدا بهدا

هنر خراسانهنر خراسان

روستاروستا

آموزش و رپورشآموزش و رپورش

مدرهسمدرهس
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مهدی کاهانی مقدم

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

43,900

7,450

8,590

4,500

8,500

حلب 5 کیلویی

900 گرمی

900 گرمی

100 گرمی

 400 گرمی

روغن نباتی جامد )مصوب(امگا

روغن مایع آفتابگردان)مصوب(

شکر )قیمت مصوب (

کره پگاه

پنیر )پگاه(مصوب

محبوبه علیپور: شــواهد حکایت از آن دارد که حتی شــیوع 
عنان گسیخته کرونا هم نتوانسته خللی در فعالیت های مؤسسات 
آموزشی خصوصی ایجاد کند؛ چنان که یکی از والدین می گوید: 
در روزهای اخیر مکرر با تلفن همراه همسرم تماس گرفته شده و 
در خصوص برنامه های مؤسسات تبلیغ کرده اند. زمانی که به این 
شیوه تبلیغ معترض شدیم اعالم کردند شماره شما را از یکی از 

نواحی آموزش و پرورش دریافت کردیم. 
با ناحیه ای که مدرســه و منزل ما در محدوده اش قرار گرفته 
تماس گرفتیم و جریان را تعریف کردیم؛ با کمال تعجب آن ها 
نیز اعالم بی اطالعی کرده و به طور کلی قضیه را منکر شدند. با 
پیگیری یکی از شماره ها به مؤسسه ای رسیدیم که هیچ ربطی 
به ناحیه تحصیلی فرزند ما نداشــته است. ازهمین رو به طور 
جدی پیگیر مسئله شدیم که سرانجام یکی از مسئوالن همین 
مؤسســه اظهار کرد شماره فرزندتان را از خودش و زمانی که 
برای تبلیغ به این مدرسه مراجعه داشتیم، دریافت کردیم که 
مدرسه و فرزندم نیز این مسئله را انکار می کنند. جدی ترین 
دغدغه ما در این وضعیت امکان دسترسی به اطالعات شخصی 
ماست و این پرسش که چه کسی تلفن شخصی و محل زندگی 

ما را به این مؤسسات داده است؟

ماجرایی که محرز نشدس
مهدی مجیدی فر، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان 
رضوی با تأکید بر اینکه ارائه هرگونــه اطالعات دانش آموزان و 

خانواده های آن ها به دیگر ســازمان های بیرون از مدرسه تخلف 
اســت، می گوید: به طور جدی با این موارد برخورد می شود، اما 
از آنجا که مواردی که اشاره کرده اید هنوز محرز نشده، ما پیگیر 

هستیم صحت وسقم این قضیه مشخص شود.
در تماســی نیز که با یکی از مؤسسات معتبر آموزشی داشتیم، 
کارشناس این مؤسسه اظهار می کند: شیوه تبلیغ ما به صورتی 
نیست که تلفن خانواده ها را از مدارس و نواحی آموزشی گرفته 
و مستقیم تماسی داشته باشــیم. به تعبیر دیگر در برنامه های 
ما به طور کلی مرسوم نیســت با شماره اشخاص تماس گرفته 
شود. البته گاهی مدارس طی تعامالتی که با مشاوران تحصیلی 
ما دارنــد، از توانایی های آن ها درزمینه مشــاوره تحصیلی و یا 
برگزاری کالس های کنکور اســتفاده می کنند که دراین شرایط 
نیز طرف موردنظر ما مدارس هستند و خانواده ها دخالتی در این 

وضعیت ندارند. در ادامه پیگیری قضیه، از طریق شماره تلفنی که 
وزارت آموزش و پرورش برای مشاوره و پیگیری امور آموزشی در 
نظر گرفته، با مشــاوری صحبت کردیم که وی نیز ارائه هرگونه 
اطالعات خصوصی شهروندان به مراکز فراتر از مجموعه مدارس 
را تخلف دانســته و می گوید: از آنجا که طرفین منکر این قضیه 
شده اند و ادعای هیچ یک نیز محرز نشده، نمی توان به طورقطع 
این موضوع را پیگیری کرده و به نتیجه رسید، چرا که اگر تخلفی 
هــم رخ داده، هیچ طرفی جوابگو نبوده و تأیید نمی کند. در این 

مقوله بهتر است خانواده یاد شده از پاسخگویی طفره بروند!

کمبود قوانین پیشگیرانه در نظام آموزشیس
گرچه در اختیار قرار دادن شماره تلفن اولیا مقوله ساده ای به نظر 
می رسد و متولیان نظام آموزشــی در کالم هرگونه در دسترس 
قرار دادن اطالعات شخصی اولیا و دانش آموزان را از طریق مراکز 
آموزشی تخلف می دانند، اما درصورت محرز شدن این تخلف نیز 
حدود قانونی مشخصی دراین باره در ساختار نظام آموزشی تعریف 
نشده؛ چنان که حتی در آیین نامه اجرایی مدارس نیز اشاره ای به 
این مقوله و احکام مورد نظر نمی بینیم. البته از قوانین قابل استناد 
در این زمینه می توان  به شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطالعات 
مربوط به حریم خصوصی و اطالعات شخصی از اطالعات عمومی 
اشاره کرد که مطابق ماده 9، بند »ه« شیوه نامه مزبور شماره های 
تلفن افراد از مهم ترین و رایج ترین مصادیق داده های شــخصی 

ارتباطی محسوب می شوند.

قدس آنالین –رضا طلبی: رئیس اتحادیه دفاتر امالک مشهد 
گفت: اجرای قانون رعایت ســقف افزایش اجاره بهای واحد های 
مســکونی از سوی دولت، نیاز به همکاری جدی سیستم قضایی 

در نظارت بر قراردادهای اجاره دارد. 
علــی مرادزاده در گفت وگو با قدس آنالیــن اظهار کرد: در مورد 
تعیین حدود و سقف افزایش اجاره بهای واحد های مسکونی هنوز 

موضوعی به اتحادیه امالک مشهد اعالم نشده است.
وی با بیان اینکه این قانون هرچه سریع تر باید ابالغ و زمینه اجرای 
آن در راستای کمک به مســتأجران و کاهش جو روانی موجود 
در بازار فراهم شــود، تصریح کــرد: از طرفی این موضوع پس از 
ابالغ، تنها در صورتی ضمانت اجرایی خواهد داشت که سیستم 
قضایی و دستگاه های نظارتی نیز به صورت جدی با دفاتر امالک 
و در راستای حمایت از مستأجران همکاری داشته باشند و مانع 
هر گونه عدم اجرای آن شوند و با متخلفان برخورد جدی داشته 

باشند. 
رئیس اتحادیه دفاتر امالک مشــهد افزود: الزمه دیگر اجرای این 

قانون مسدود شدن ســایت هایی نظیر دیوار و شیپور است، زیرا 
افراد در صورت عدم توافق با مستأجر فعلی، به راحتی از طریق این 
سایت ها و به قیمت دلخواه واحدهای مسکونی خود را بدون نیاز به 
دفاتر امالک و به دور از چشم سیستم های نظارتی اجاره می دهند. 
مرادزاده ادامــه داد: پس از ابالغ این قانون، به دفاتر امالک اعالم 
خواهد شــد مبنای هرگونه قرارداد اجاره جدید برای یک واحد 

مسکونی، قرارداد سال گذشته آن خواهد بود و در صورتی که یک 
واحد نیز تازه ساخت و برای نخستین بار به اجاره داده می شود باید 
بر مبنای نرخ کارشناسی واحد های مجاور آن در اختیار مستأجر 

قرار گیرد. 
وی با اشاره به اینکه با دفاتر امالکی که این قانون را رعایت نکنند 
و به مبالغی باالتر از ســقف تعیین شده برای یک واحد مسکونی 
قرارداد تهیه کننــد برخورد جدی صورت خواهد گرفت، تصریح 
کرد: در حال حاضر و برمبنای قراردادهای نوشــته شده در سال 
جاری، نرخ اجاره بها در شــهر مشهد به طور میانگین 60درصد 
نسبت به ســال گذشته افزایش داشته و حداقل مبلغ اجاره یک 
واحد مسکونی باالی 50متر در این شهر حتی در حاشیه شهر نیز 

یک میلیون تومان است.
مــرادزاده افــزود: در حال حاضر حداقل قیمــت یک متر واحد 
مسکونی نوساز و سنددار در شهر مشهد 8 میلیون تومان است که 
این قیمت برای واحد های مسکونی چند سال ساخت 5 میلیون 

تومان برآورد شده است.

قدس پیگیری می کند

درز  اطالعات شخصی اولیا به مؤسسات آموزشی!

رئیس اتحادیه دفاتر امالک مشهد در گفت وگو با قدس:

اعمال »رعایت سقف افزایش اجاره بها« نیازمند ضمانت اجرایی است

پیگیریپیگیری

نقد و نظرنقد و نظر

قدس آنالین- تکتم بهاردوســت: رئیس اتحادیه صنف 
آبکاران مشــهد گفت: قیمت هر کیلو ورق مسی تا پیش از 
تعطیلی ها 60 هزار تومان بود، ولی امروز به 110 هزار تومان 
رسیده؛ یعنی چیزی حدود 90 درصد نسبت به زمان مشابه  

در سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
محمد رضا ســلیمانی فرد در خصوص وضعیت بازار ساخت 
ظروف و لوازم مســی افزود: پس از دو مــاه که از تعطیلی 
صنوف مختلف از جمله ســازندگان ظروف مســی و صنف 
آبکاران می گذرد، خوشبختانه این روزها بازار با وجود افزایش 
قیمتی که در ورق مســی داشته ایم از رونق خوبی برخوردار 

است.
وی ضمن اشاره به گرانی ورقه های مسی ادامه داد: هر چند 
در همین دو ماه قدرت خرید همکاران ما پایین آمده، با این 
حال بازار از اســتقبال خوبی از سمت مصرف کننده روبه رو 

شــده است. وی افزود: این روزها قیمت مواد اولیه ساخت و 
تولید ظروف مسی از جمله قلع تا 90 درصد افزایش داشته، 
اما چیزی که مطرح است و عموماً مصرف کننده را با مشکل 
مواجه می سازد افزایش قیمت ورق مس و دیگر لوازمی است 
که توسط دالالن بر مصرف کننده تحمیل می شود؛ تا جایی 
که در حال حاضر حدود 60 درصد به قیمت هر کیلو لوازم و 
ظروفی که با مس تولید و ساخته می شود اضافه شده است. 
ســلیمانی فرد بیان کرد: جدا از مس، فلزاتی مانند استیل، 
روی، برنج و... هم افزایش قیمت چشمگیری داشته اند. حتی 
در بخــش آبکاری صنعتی، موادی مانند نیکل، کروم و انواع 
اسیدها و... که به امور صنعتی و بهداشتی ربط پیدا می کنند 
و همه از خارج وارد می شوند نیز از این قاعده پیروی می کنند 
تا جایی که با این وضعیت قیمت ها متأســفانه بســیاری از 
واحدهای صنفی با رکود مواجه شده اند. وی در توضیح فرق 

تولید ظروف دست ســاز و ماشینی گفت: در ساخت ظروف 
دست ساز، کف ظرف از یک ورق مس ضخیم تر که با چکش 
و دســت فرم داده شده تشکیل می شود که این خود مبین 
زحمت فراوانی است که سازندگان برای یک چنین تولیداتی 
می کشند، در حالی که در تولیدات ماشینی چون نمی توان 
از دو تکه ورق مســی در ماشین اســتفاده کرد از ورقه های 
نازک تر اســتفاده می کنند که این خود موجب کوتاه شدن 

عمر می شود.

رئیس اتحادیه صنف آبکاران مشهد در گفت وگو با قدس خبر داد

افزایش 90 درصدی قیمت مس
بازاربازار

فرماندار بشرویه:
 محله دامداری رقه •

در انتظار صدور پروانه است
بشرویهـ  خبرنگار قـدس: فرماندار شهرستان بشرویه گفت: 
احداث محله دامداری روســتای رقه 6 سال است که در انتظار 

صدور پروانه به سر می برد. 
علی شــفیعی در دیدار با مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
افزود: موضوع ساخت محله دامداری روستای رقه بخش ارسک 
از توابع شهرســتان بشرویه با متقاضیان باال از سال 93 در حال 
پیگیری است اما هنوز مشکل مجوز صدور پروانه آن حل نشده و 
می طلبد با همکاری شبکه دامپزشکی این موضوع هرچه سریع تر 
رفع شود.وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از مردم 
بشرویه دامدار هستند ضروری است برای رفع نیازهای دامداران 
هرچه سریع تر مجتمع پلی کلینیک دامپزشکی در این شهرستان 

راه اندازی شود. 
دکتر اصغرزاده مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز موافقت 
خود را برای اعطای مجوز به منظور صدور پروانه محله دامداری 
دهســتان رقه اعالم کرد و برای رفع مشکالت تأسیس مجتمع 
درمانی دامپزشکی توســط بخش خصوصی در شهرستان قول 

مساعد داد.

 رئیس آموزش  و پرورش استثنایی 
خراسان شمالی:

 نام نویسی کالس اولی ها •
بدون سنجش تخلف است

بجنورد- خبرنگار قدس: رئیس آموزش وپرورش اســتثنایی 
خراســان شــمالی گفت:  نام نویســی از کالس اولی هایی که 
موردسنجش قرار نگرفته اند تخلف و غیرقانونی است و ثبت نام 

آنان تا زمانی که سنجش انجام  نشده، ناقص است.
علی متقیان بابیان اینکه نوبت دهی طرح سنجش نوآموزان در 
نیمه تیرماه ســال جاری صورت می گیرد، اظهار کرد: در طرح 
سنجش، نوآموزان و پیش دبستانی ها به لحاظ بینایی، شنوایی، 
گفتاری، آمادگی تحصیلی، اختالالت جسمی و حرکتی، وضعیت 
ایمنی و بهداشــت دهان و دندان مورد بررســی و ارزیابی قرار 

می گیرند.
وی افزود: خانواده های نوآموزان با مراجعه به مدرســه می توانند 
برای انجام سنجش نوبت بگیرند، در این زمینه از خانواده ها انتظار 
می رود به موقع و در زمان مقرر برای انجام سنجش حضور پیدا 

کنند.
متقیان اظهــار کرد: در این طرح ۴00 هــزار ریال از نوآموزان 
دریافت می شــود و درصورتی که خانواده هــا در موعدی که در 
نوبت دهی ذکرشــده مراجعه نداشته باشــند مشمول جریمه 

می شوند.
وی بابیان اینکه در سال گذشته 18 هزار نوآموز و پیش دبستانی 
به پایگاه های سنجش مراجعه کرده و مورد ارزیابی قرار گرفتند، 
گفت: پیش بینی می شــود امســال تا 19 هزار نفر از نوآموزان 

موردسنجش قرار گیرند.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
»سید جواد ایاللی« دادستان بجنورد شد•

قــدس:  بجنــورد- 
سیدجواد ایاللی به عنوان 
دادســتان جدیــد مرکز 
اســتان خراسان شــمالی 
معرفی شد .معاون استاندار 
خراسان شــمالی در آیین 
دادستان  معارفه  و  تکریم 

بجنورد گفت: هنر مسئولیتی در نظام جمهوری اسالمی، خدمت 
بی منت به مردم است.حیاتی اظهار کرد: باید بدانیم که مسئولیت 
در نظام، امانت اســت و مردم این اســتان بدون شک قدردان 
خدمتگزاران نظام خواهند بود. در این آیین از خدمات ۶ســاله 
مسلم محمدیاران قدردانی شد.ایاللی که سابقه تدریس دروس 
حقوقی و قضایی در دانشگاه های خراسان شمالی را دارد، پیش از 
این مسئولیت حفاظت اطالعات دادگستری کل خراسان شمالی 
را عهده دار بود و محمدیاران نیز قرار است به عنوان رئیس سازمان 

قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی معرفی شود.

رئیس ستاد دیه خراسان رضوی:
برای آزادی هر زندانی جرایم غیرعمد •

۲۰۰ میلیون ریال نیاز است
ایرنا: رئیس ستاد دیه خراسان رضوی گفت: به طور متوسط 
برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در این استان که دیون 
سنگین مالی ندارند، جمع آوری 200 میلیون ریال کمک از 
ســوی خیران زمینه آزادی یک نفر را فراهم می کند. جواد 
غفاریان طوسی  اظهار کرد: البته این رقم تقریبی است و برای 
محکومان مختلف متفاوت است و عالوه بر کمک نیکوکاران 
معموالً بخشی از بدهی های مالی محکومان یاد شده توسط 
شاکیان بخشیده شده و یا توسط ستاد دیه پرداخت می شود. 
از طرفی بخش دیگری از بدهی نیز با تقسیط توسط محکوم 
پرداخت و در نهایت زمینه آزادی زندانی فراهم می شود.وی 
به برنامه ویژه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به 
آزادی زندانیان نیازمند خراسان رضوی در دهه کرامت اشاره 
کرد و ادامــه داد: در این دهه با همیاری نیکوکاران تاکنون 
زمینه آزادی قطعی ۴۱ محکوم جرایم غیرعمد در اســتان 
فراهم شــده است و البته در این چارچوب با انجام مذاکرات 
با شاکیان، آنان نیز از بخشی از طلب خود گذشت کرده اند و 
مبالغی نیز از سوی ستاد دیه برای پرداخت بدهی محکومان 

نیز پرداخت می شود.
غفاریان با اشــاره به شــیوع ویروس کرونا افزود: جشن های 
گلریزان امسال به شکلی متفاوت در بستر فضای مجازی برگزار 
شده است و در دهه کرامت و همزمان با والدت باسعادت امام 
 رضا)ع( نیز نیکوکاران می توانند با مراجعه به ســتاد دیه و یا 
واحدهای مرتبط و یا درگاه اینترنتی ستاد مردمی رسیدگی 
به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان نیازمند خراسان رضوی 
به آدرسptth:www orpinasarohk .Ir برای مشــارکت در 

آزادی زندانیان کمک کنند.

 دیدار کارکنان ثبت اسناد بشرویه•
 با امام جمعه

بشرویهـ  خبرنگارقـدس: رئیس و کارکنان اداره ثبت اسناد 
و امالک و ســران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق حوزه 
ثبتی بشرویه با امام جمعه بشرویه دیدار کردند. در این دیدار 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بشرویه گفت: در 
یک سال گذشته صدور اسناد مالکیت به طور کامل از سیستم 
دستی و سنتی خارج و به صورت سند تک برگ کامالً مکانیزه 
صورت گرفته است.سیدرضا صفائی با اشاره به کمبود شدید 
نیرو اظهار کرد: با توجه به اینکه پنج سال از افتتاح این اداره 
می گذرد، ولی تاکنون استخدامی نداشته ایم و از همان ابتدا 
با سه نیرو از شهرستان های همجوار اداره می شود.امام جمعه 
بشرویه هم گفت: تحول قوه قضائیه موجب مباهات و دلگرمی 
مردم شــده و موجب اجرای صحیح عدالت و تسریع در امور 
می شود.حجت االسالم معلمی گفت: الکترونیکی کردن اسناد، 
آرشــیو پرونده ها و تثبیت اراضی، از مهم ترین تحوالت اداره 
ثبت اسناد در  سال های اخیر به منظور جلوگیری از هر گونه 

تعارض و تعدی اراضی بوده است .

معاون سیاسی استاندار:
انبارهای نگهداری گندم شناسایی شوند•

بجنورد- خبرنــگار قدس: معاون سیاســی، اجتماعی 
و امنیتی اســتاندار خراسان شــمالی، با تأکید بر شناسایی 
انبارهای نگهداری گندم در سطح استان، گفت: قاچاق کاال 
و ارز نقطــه مقابل و ترمز جهش تولید اســت که به  عنوان 
یک آفت اقتصاد کشــور را تهدید می کند.ولی اهلل حیاتی در 
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کاال و 
ارز اســتان اظهار کرد: میزان جمع آوری گندم در سیلوهای 
اســتان نسبت به مدت مشابه ســال گذشته کاهش  یافته 
اســت و دســتگاه های متولی گندم باید برای بررسی این 
موضوع ورود جدی داشــته باشــند. وی افزود: امسال افت 
گندم برای کشــاورزان افزایش  یافته است و آنان رغبتی به 
ذخیره سازی گندم در انبارهای دولتی ندارند و سازمان های 
جهاد کشاورزی، غله و تعاون روستایی باید در خرید گندم 
نهایت همکاری را با کشاورزان داشته باشند.حیاتی با تأکید 
بر جلوگیری از خروج گندم استان، گفت: در موارد استثنایی 
برای خروج گندم باید سازوکار وجود داشته و بارنامه، مبدأ و 
مقصد مشخص باشد و همچنین با تشکیل کارگروهی ویژه 
ذیل کمیســیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق 
کاال و ارز اســتان ســازوکار خروج گندم تعریف شــود.وی 
تأکید کرد: انبارهای گندم در ســطح استان باید شناسایی 
و شناسنامه دار شوند و تحت کنترل و بازرسی دستگاه های 

متولی باشند.

رئیس پلیس نیشابور  خبر داد
دستگیری چهار شرور مسلح •

نیشابور- خبرنگارقدس: 
فرمانده انتظامی نیشابور 
گفــت: چهار شــرور با 
سابقه تیراندازی و به هم 
زدن امنیت عمومی که 
متواری و تحت تعقیب 
قضایی بودنــد، در این 

شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
ســرهنگ حســین دهقانپور افزود: در پی وقوع چند فقره 
تیراندازی با سالح شکاری و نزاع دسته جمعی با سالح سرد 
در برخی نقاط شهرستان نیشابور که موجب مجروح شدن 
یکی از شــهروندان، تخریب خودرو و سلب آسایش عمومی 
شــده بود، شناسایی و دســتگیری عامالن این حوادث در 

دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران دایره عملیات پلیس امنیت عمومی، 
مخفیگاه عامل اصلی تیراندازی که از متهمان ســابقه دار و 
تحت تعقیب است را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی 
را دستگیر کردند.فرمانده انتظامی نیشابور با اشاره به اینکه در 
بازرسی از مخفیگاه این متهم انواع سالح های سرد کشف و 
ضبط شد، گفت: مأموران انتظامی در ادامه ردزنی های خود 
دریافتند سه نفر دیگر از مخالن نظم و امنیت عمومی تحت 
تعقیب که این متهم را در نزاع های مختلف همراهی می کردند 
در شهرستان حضور دارند که در عملیاتی ضربتی آنان را با 
هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند و تعدادی سالح سرد از 

قبیل شمشیر هم از این افراد کشف شد.
دهقانپور افزود: پلیس و دستگاه قضایی مصمم است با کسانی 
که نظم و آرامش عمومی شــهروندان را خدشه دار و موجب 
سلب آسایش مردم می شوند برابر قانون به شدت برخورد کند 

و در این مسیر از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.

پرونده ای که از کل کشور شاکی دارد
 فیشینگ با شگرد •

فروش بسته هاي اینترنتي 
علمــدار: جانشــین 
انتظامــی  فرماندهــی 
از  خراســان رضوی، 
دســتگیری متهمــان 
شــگرد  با  فیشــینگ 
و  بسته اینترنتی  فروش 
شناســایی ۱2۴ شاکی 

در سراسر کشور توسط پلیس نیشابور خبر داد.
جانشین فرماندهی انتظامی خراســان رضوی اظهار کرد:در 
پی شکایت یکی از شهروندان در شهرستان نیشابور مبنی بر 
برداشت غیرمجاز 23میلیون ریال از حساب بانکی او توسط 

فردی ناشناس، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
ســردار ابراهیم قربان زاده افزود: بررسی کارشناسان پلیس 
فتا نیشــابور برابر اظهارات شاکی پرونده حاکی از آن بود که 
فرزند ۱۶ساله اش با یک کانال در شبکه اجتماعی تلگرام که 
تبلیغات فروش بســته های اینترنتی ۱0گیگابایتی با مبلغ 
2هزار تومان را داشت آشنا می شود و مشخصات کارت بانکی 
پدرش را ارسال می کند که پس از این ماجرا، مبلغ 23میلیون 

ریال به صورت غیرمجاز از حساب برداشت می شود.
وی خاطرنشان کرد:کارآگاهان سایبری دایره عملیات پلیس 
فتا نیشــابور پس از انجام تحقیقات فنی و پلیسی دریافتند 
این برداشــت غیرمجاز به وسیله یک روبات که توسط مدیر 
کانال هدایت می شــد، صورت گرفته است.سردار قربان زاده 
یادآورشــد: پلیس در ادامه تحقیقات خود، متهم پرونده که 
در شهرستان دیگری بود را با استفاده از شگردهای پلیسی 
به نیشابور هدایت و پس از هماهنگی قضایی او را در اقدامی 
ضربتی دستگیر کرد.وی عنوان کرد: متهم 2۱ساله در مواجه 
با ادله و مستندات پلیس به بزه انتسابی اعتراف و همدست 
۴۶ ساله اش که تحت تعقیب قضایی از شهرستان کاشمر بود 

را معرفی کرد.
این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا همدست 
متهم را نیز در اقدامی غافلگیرانه دســتگیر و در بازرســی 
از مخفیــگاه او یک دســتگاه لب تاب همراه با دو دســتگاه 
گوشــی تلفن همراه کشف کردند.ســردار قربان زاده گفت: 
کارشناســان پلیس فتا در ادامه تحقیقات فنی و دیجیتالی 
و بررسی ۶۶2 شماره کارت ثبت شده از شاکیان پرونده های 
فیشینگ متوجه شدند متهم تاکنون در ۱2۴ مورد پرونده 
کالهبرداری های مربوط به فروش شارژ و بسته های اینترنتی 
در ســطح کشور به مبلغ 500 میلیون ریال نقش داشته که 

با همکاری پلیس فتای استان این شاکیان شناسایی شدند.
جانشــین فرماندهی انتظامی خراســان رضوی با اشاره به 
اینکه تحقیقات برای شناسایی دیگر شاکیان پرونده ادامه 
دارد، به شــهروندان توصیه کرد:با توجه به اینکه وقوع این 
گونه جرایم ناشــی از ســهل انگاری دارنده حساب بانکی 
در اســتفاده و نگهداری از اطالعات بانکی حساب خود از 
جمله شماره حســاب و رمز عبور و یا اعتماد بی جا است؛ 
بنابراین باید افراد با رعایت توصیه ها و هشدارهای پلیس، 
پیشگیری آگاهانه ای داشته باشند و تهدیدات در این رابطه 

را به حداقل برسانند.

یک مقام ارشد انتظامی خبر داد
 کشف 193کیلوگرم تریاک•

 در شهرستان طبس
فرمانده   قرمــز:  خط 
انتظامی استان از کشف 
۱93کیلوگرم تریاک در 
خبر  طبس  شهرستان 
داد.سردار مجید شجاع 
در تشــریح ایــن خبر 
اظهــار کــرد: مأموران 
انتظامــي با انجــام اقدام های اطالعاتي و پلیســي از دپوي 
یک محموله موادمخدر در سطح شهرستان طبس مطلع و 

بالفاصله بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وي افــزود: مأمــوران انتظامي طبس با همــکاري تکاوران 
۱02دیهــوک این شهرســتان محل دپــوي موادمخدر را 
شناسایي و در بازرســي از آن ۱93 کیلوگرم تریاک کشف 
کردند.فرمانده انتظامی اســتان خراسان جنوبي با بیان اینکه 
در این رابطه سه متهم دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: دو 
دستگاه موتور سیکلت و یک وانت پیکان نیز از قاچاقچیان 

مواد مخدر کشف و توقیف شد.

رحمانی: در حاشــیه یک گشت مشترک که 
با حضور رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی 
مشهد و کارشناسان معاونت بازرسی سازمان 
صمت اســتان برگزار شد، پرده از تالش برای 
فروش ران مرغ یخی تاریخ مصرف گذشــته 

جای ران مرغ تازه، برداشته شد.
عصر روز دوشــنبه و پس از نوســان قیمتی 
در بازار مرغ و دردســرهایی کــه برای مردم 
شهر ایجاد شد، در نهایت قیمت مصوب )هر 
کیلوگــرم مرغ گرم )۱5هــزار و 500 تومان(  
اعالم شــد. اما همچنان سیگنال هایی از بازار 
به گوش می رسید که برخی  قانون را رعایت 
نمی کنند و در ساز خود می دمند و هر کیلوگرم 
مرغ تازه را حــدود ۱9هزارتومان برای مردم 
فاکتور می کنند .از همین رو، اسالمی؛ رئیس 
شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد به همراه 
کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت 
خراسان رضوی برای بررسی میدانی ماجرا در 
قالب یک گشت مشترک راهی بولوار استقالل 

شدند.

کوتاهی یک ناظر شبکه دامپزشکی س

در این گشــت مشترک که 
خبرنــگار قدس هــم حضور 
فروشگاه  نخســتین  داشت، 
زنجیره ای مــورد بازدید قرار 
گرفت و مشــخص شــد ران 
مرغ، پاچیــن و ... به صورت 
معمولــی و طعــم دار، بدون 
بهداشــتی  مســائل  رعایت 
و بــدون هویت بــه فروش 
نباید  می رسید، در حالی که 
این گونه اقالم بدون شناسنامه 

و تاریخ تولید فروخته شــود. وقتی فروشنده 
مورد پرسش قرار گرفت مدعی شد این حجم 
مرغ قطعه کاری شده پشت ویترین متعلق به 
مشتری است! در ادامه ناظر بهداشتی شبکه 
دامپزشکی مستقر در محل در این زمینه مورد 
توضیح قرار گرفت که دلیل قانع کننده ای برای 
این کار نداشت. در دومین مرحله تیم بازرسی 
به سراغ یکی دیگر از فروشگاه های زنجیره ای 
رفتند که مشخص شد تعداد زیادی بال، ران 
و... مرغ را به همین شیوه زیر بسته بندی های 
باهویت مخفــی کرده اند. وقتی ماجرا دقیق تر 

بررسی شد از زیر پیشخوان 
فروشگاه تعدادی لیبل های 
بی هویت خارج شد که در 
مواقع نیاز برای عادی جلوه 
دادن کار روی بسته بندی ها 

نصب می شد. 
بازرســی  دیگر  ســوی  از 
ویترین فروشــگاه نشــان 
می داد که مقداری ران و ... 
گذشته  مصرف  تاریخ  مرغ 
در حال فروش است. بازهم 
ناظر بهداشتی شــبکه دامپزشکی که نظارت 
دقیقی روی ماجرا نداشــت، فراخوانده شده و 
پس از صورتجلسه وجود تخلف در محل، رئیس 
شعبه ســیار تعزیرات حکومتی مشهد و دیگر 
کارشناسان راهی فروشگاه یکی از عمده فروشان 

شناخته شده در بولوار استقالل شدند.

 مرغ های تاریخ مصرف گذشته س
شناور در آب!

در بدو ورود همه چیز طبیعی بود، هم قیمت 
مرغ و هم رعایت دیگر مســائل، اما وقتی تیم 

گشت مشترک به زیرزمین این واحد مراجعه 
کردند، پرده از یک تخلف عجیب برداشته شد؛ 
چراکه وجود یک تشت مملو از ران مرغ یخ زده 
شناور در آب همه چیز را رو کرد. از سوی دیگر 
در اطراف تشــت آب مورد اشاره پالستیکی 
کشف شد که نشان می داد تاریخ مصرف ران 
مرغ های تخلیه شده در آن گذشته و عامل این 
اقدام ران ها را در آب قرار داده اســت تا پس از 
باز شدن یخ ها اگر بوی نامطبوعی هم دارد از 
بین برود و بتواند دوباره آن ها را راهی بازار کند!

در ادامه »اسالمی«؛ رئیس شعبه سیار تعزیرات 
حکومتی دســتور داد دیگــر جوانب کار هم 
بررسی شود که در پی آن حدود 20 عدد مهر 
فروشــگاهی مختلف هم در محل کشف شد 
که بر این اساس احتمال فرار مالیاتی متصور 
می شود. در پایان محموله مرغ مکشوفه توقیف 

و صورتجلسه تخلف هم تنظیم شد.

شگرد یک عمده فروشی در قالب کردن مرغ های تاریخ مصرف گذشته  به مردم لو رفت

مرغ شویی در بولوار استقالل !

عامل این اقدام ران های 
مرغ را در آب قرار داده 

بود تا پس از باز شدن 
یخ ها اگر بوی نامطبوعی 

 از آن متصاعد بود 
از بین برود ومجدد 

راهی بازار شود

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
افزایش سرعت باد در خراسان رضوی•

قدس:بر اســاس تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی 
همچنان افزایش ســرعت وزش باد ،در برخی نواحی بویژه 
جنوب شرق استان گاهی وزش باد نسبتا شدید توام با گرد و 
خاک پیش بینی می شود. از روز پنجشنبه بر گستره و شدت 
وزش باد افزوده خواهد شد.همچنین دمای هوا موقتاً افزایش 

و از روز پنجشنبه روند کاهشی خواهد داشت.
هوای امروز مشهد هم صاف از بعدازظهر افزایش سرعت وزش 

باد ) گاهی وزش باد نسبتا شدید( پیش بینی می شود.
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عقیــل رحمانی: پس از حــدود دو هفته 
پیگیری در مورد یک ماجرای حاشیه دار، آخر 
سرهم رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی، برای پاسخ به افکار عمومی و 
شفاف سازی اقدامی نکرد و پرسش های رسانه 

بی پاسخ ماند.
27 فروردین ماه سال جاری بود که رسولیان، 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی، در پی مصاحبــه با یکی از 
رسانه ها اعالم کرد: ۱5هزار و 35۴ تن کاالی 
اساسی طرح تنظیم بازار سهمیه ماه مبارک 
رمضان به این اســتان اختصــاص یافت که 

به زودی در بازار عرضه می شود.
این مقام مســئول در ادامه همچنین مدعی 
شد: ۴هزار و ۴۴ تن برنج هندی، 2هزار و 22 
تن گوشت مرغ، ۴هزار و ۴۴ تن روغن نباتی، 
۴هزار و ۴۴ تن شــکر و یک هزار و 200 تن 
گوشت منجمد به استان اختصاص یافته که 
به نسبت جمعیت در مشهد و  شهرستان های 

استان توزیع خواهد شد.از زمان رسانه ای شدن 
ماجرا بیش از دو ماه گذشــته و ماه رمضان 
هم به پایان رسید، در این میان اطالعاتی به 
تحریریه روزنامه قدس رسید که نشان می داد 
بیش از  یک چهارم حجم شــکرهای طرح 
تنظیم بازار)یک هزار و 200 تن( تحویل یک 

نفر که در حوزه چای و بســته بندی حبوبات 
فعالیت می کند، شــده اســت. این ماجرا با 
حاشــیه های رو به رو بود که چرا این حجم 
از شــکر به جای توزیــع عادالنه بین تمامی 
واحدهــای موجود در ســطح اســتان فقط 
تحویل یک برند شناخته شده گردیده است.

 از طرفی شنیده ها حاکی از وجود سوء جریان 
در این زمینه بود که قسمتی از این محموله 
عظیم به جای فروش در بازار با قیمت مصوب، 
با صدور برخی حواله هــای غیرواقعی راهی 
بازار آزاد شده است. از همین رو و برای آنکه 
پاسخی برای پرسش های مطرح شده دریافت 
کنیم و صحت یا عدم صحت ماجرا را بررسی 
کرده باشیم، موضوع را به مس فروش، رئیس 
سازمان صنعت،معدن و تجارت  استان اطالع 
داده و از وی درخواست کردیم در این زمینه 

شفاف سازی کند.
از زمان درخواســت ما برای پاسخ به شبهات 
ایجاد شده پیرامون این ماجرا حدود دو هفته 
گذشت و پاسخی از ســوی این مقام مسئول 
دریافت نشد. از همین رو بازهم دوشنبه گذشته 
از طریق ارســال پیامک برای بار دوم خواستار 
پاسخ رئیس  ســازمان صمت استان به رسانه 
شدیم که این بار هم هیچ نتیجه ای حاصل نشد 

و همچنان این موضوع بااهمیت، بی پاسخ ماند.

سکوت رئیس سازمان صمت  استان درباره تخصیص 1۲۰۰ تن شکر به یک واحد شناخته شده ادامه دارد

به نام » تنظیم بازار« به کام »بازار آزاد« !

پیگیریپیگیری

پروین محمدی: رئیس بخش آی  ســی  یو 
کرونای بیمارســتان امام رضا)ع( گفت: بقای 
ویروس کرونــا فقط در گرو حمایت مردم از 

این ویروس است! 
دکتر علیرضا صداقت در گفت وگو با خبرنگار 
ما افزود: متأسفانه با رفتارهای اجتماعی که 
امروز در ســطح جامعه شــاهد آن هستیم 
عماًل داریم ویروس را بیشتر و بیشتر تقویت 
کرده و با کمک به قوی تر شدن آن، ویروس 
را گســترش می دهیم. نکته مهم تر اینکه با 
وجود مشاهده رفتارهای پرخطر اجتماعی، 
عزمی برای جلوگیــری از این رفتارها دیده 
نمی شــود و حتی توســط برخی استادان 
دانشــگاه و فرهیختگان مرتبط با درمان نیز 
مجالس عروسی و ترحیم و... برگزار می شود 
که بر فرض رعایت نکات بهداشتی و استفاده 
از ماســک و... بازهــم به دلیــل عدم تهویه 
مناســب در این اماکن و تجمع، افرادی که 
در این مراســم شــرکت می کنند به ناچار 
قربانی ویروس کرونا شده و آن را به دیگران 
نیز منتقل می کنند. به طوری که امروز آمار 
بیماران مبتال به کووید۱9 دوباره باال رفته و 
مشهد که به شرایط عادی نزدیک شده بود، 

وضعیت قرمز را رد کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: ما در ابتدای ورود این 
همدلی،  بــا  ناخوانده)کووید۱9(  میهمــان 
همــکاری، همراهــی مــردم و مســئوالن 
دستگاه های مختلف استان توانستیم ویروس 
کرونا را تا حدی مهار و وضعیت را به شرایط 

عــادی نزدیــک کنیم و ســالمت و آرامش 
نسبی مردم را تأمین نماییم، اما متأسفانه به 
محض شکسته شدن قرنطینه، برداشته شدن 
محدودیت های اجتماعی و بازگشایی ها، برخی 
افراد خوش باورانه »کرونا« را شکســت خورده 
دانسته و رفت وآمدها، مسافرت ها، دورهمی ها 
و برقراری مراسم عزا و عروسی را دوباره از سر 
گرفتند و حتی ساده ترین نکات بهداشتی در 
شرایط کرونا یا همان ماسک زدن را فراموش 
کردند تا جایی که این ســاده انگاری موجب 
شد امروز شــدت بیماری در مشهد و استان 
از روزهای اول بیشــتر و افراد جوان و بدون 
داشتن زمینه بیماری هم به شدت درگیر این 
ویروس شوند و اکنون در آی سی یو بستری و 
به ونتیالتور )دستگاه تنفس مصنوعی( وصل 

باشند که واقعاً اسفناک است.

پرهیز از رفتارهای اجتماعی پرخطر س
فوق تخصص آی سی یو و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد خاطرنشان 
کرد:تنها راه پیشگیری از ابتال به این بیماری 
خطرناک، رعایت فاصله اجتماعی است؛ زیرا 
کرونا درمان خاصی ندارد و برای جلوگیری 
از تمام بیماری هایــی که درمان اختصاصی 
ندارند، فقط اقدام های پیشگیرانه و پرهیز از 

عوامل خطر مؤثر است.

ضرورت تشکیل کارگروه ویژهس
عضو کارگروه کرونای استان با تأکید بر اینکه 

انداختن مسئولیت به گردن یک نهاد آن هم 
وزارت بهداشت و دانشگاه های زیرمجموعه 
این وزارت بســیار غیرمنطقی اســت و به 
صالح مملکت نیســت، تصریح کرد: وزارت 
بهداشــت و دانشگاه های زیرمجموعه آن به 
هر حال هم از نظر مالی و هم تعداد پرسنل 
محدودیت دارند و نمی توانند همه جا نقش 
راهبردی و لیدر داشــته باشــند بلکه فقط 
می توانند به نقش مشاوره ای و نظارتی خود 
عمل کنند. در حالی کــه اگر خود صنوف 
مانند ســوپرمارکت ها، رســتوران ها، مراکز 
فروش پوشاک و...، معامالت امالک، مشاغل 
مربوط به اتومبیل، تولیدی ها و خدماتی ها 
و... پــای کار بیاینــد و در کنــار وزارت 
بهداشت به همه قوانین و دستورالعمل های 
بهداشــتی »ایــام کرونــا« عمــل کننــد، 
می توانند تضمین کننده و ضامن ســالمت 
مردم و محیــط های کاری خود باشــند.

تغییر وضعیت بیماریس
دکتر صداقــت در خصوص تیپ و پروفایل 
بیمــاران کنونــی گفــت: اکنــون به طور 
اســفناکی حتی بیماران بد حال ما در آی 
سی یو افراد 30 تا 50 ساله و جوان هستند 
و دیگر شــرایط ســنی و بیماری زمینه ای 
مالک ابتال نیست و در بین بیمارانی که به 
ونتیالتور متصل هســتند همه سنین دیده 
می شود که منابع زیادی را به خود اختصاص 
می دهند و در شرایط کنونی واقعاً کمرشکن 

و به صــالح مملکــت نیســت.وی تأکید 
کرد:تنها با یک نهضت ملی و همت همگانی 
می توانیم با گسترش کرونا مقابله کنیم، زیرا 
پاشــنه آشــیل در مقابله با کووید۱9 فقط 
پیشگیری است که آن هم نیاز به عزم ملی، 

همکاری و همت همگانی دارد.

مردم به خودشان رحم کنندس
وی با بیان اینکه منابــع محدود درمان رو 
بــه کاهش اســت و نیروهــای درمان نیز 
روز به روز خســته تر و فرسوده تر می شوند، 
از مردم خواســت به خودشــان رحم کنند 
و بــا رعایــت محدودیت هــای اجتماعی، 
نکات بهداشــتی فردی و عمومی و اجرای 
قوانین و پروتکل های بهداشــتی در شرایط 

کرونا،سالمت خود را تضمین کنند.

رئیس بخش آی سی یو کرونای بیمارستان امام رضا)ع( با تأکید بر اقدام های پیشگیرانه در گفت وگو با قدس:

به خانواده هایمان رحم کنیم

شت وردمان شت وردمانبهدا بهدا

یو
رش

 :آ
س

عک



خبرخبر خبرخبر
 ساخت 3 هزار واحد مسکونی •

برای ایثارگران البرز
کرج: بنیاد شهید و امور 
براساس  کشور  ایثارگران 
یک تفاهم نامه 3هزار واحد 
مسکونی برای خانواده های 
ایثارگران  و  شهدا  معظم 
احداث  البرز  اســتان  در 

می کند.
شهبازی استاندار البرز گفت: این تفاهم نامه در اجرای بندهای ۸ 
و ۱۲ سیاست های کلی نظام ابالغی مقام معظم رهبری در امور 
ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران 
و نیز فصل دوم قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران و برای 

تأمین مسکن ایثارگران استان البرز منعقد شد.

۶۵ زندانی جرایم غیرعمد در اردبیل •
آزاد شدند

اردبیل: مدیرکل زندان ها 
و اقدامات تأمینی و تربیتی 
گفت:  اردبیــل  اســتان 
امسال تاکنون ۶۵ زندانی 
جرایم غیرعمد و مالی در 
این استان آزاد شده و به 
کانون گرم خانواده هایشان 

برگشتند.
سیدمجتبی حسینی اظهار کرد: در این مدت ۲۲ میلیارد ریال 
توسط مردم و خیران برای آزادسازی این زندانیان جمع آوری شد.

وی اضافه کرد: پارســال در مجموع 3۸۸ نفر از زندانیان جرایم 
غیرعمد و مالی استان با کمک خیران از زندان ها آزاد شدند.

برگزاری هرگونه مراسم در آرامستان های •
تبریز ممنوع شد

شــرقی:  آذربایجان 
ســازمان  مدیرعامــل 
آرامستان شهرداری تبریز 
اعالم کرد: در پی شــیوع 
مجدد ویروس کووید۱۹ و 
افزایش متوفیان کرونایی، 
محدودیت های حضور در 

وادی رحمت تبریز دوباره برقرار شد.
فرخ جاللی اظهار کرد: بر این اساس، ضمن ممنوعیت برگزاری 
مراسم ترحیم و یادمان، حضور در آیین تشییع و تدفین اموات 
فقــط برای جمع محدودی از بســتگان درجه یک امکان پذیر 

خواهد بود.

غرق شدن لنج پر از هندوانه در بندر لنگه•
فرمانــدار  هرمــزگان: 
بندرلنگــه گفت: یک لنج 
حاوی ده ها تــن هندوانه 
بعدازظهر دوشنبه گذشته 
لنگه  تجــاری  بنــدر  در 

واژگون شد.
علی نیکویی افزود: این لنج 
باری در حال بارگیری هندوانه و لیموترش در اسکله بندرلنگه بود 
که به علت بار اضافی دچار واژگونی شــد و بخشی از این لنج به 
زیــر آب رفت. نیکویی اضافه کرد: مقصد لنج باری دبی در امارات 

متحده عربی بود.

 کرونا دومین اداره بوکان را هم•
 به تعطیلی کشاند

مهابــاد: رئیــس مرکز 
آموزش فنــی و حرفه ای 
بوکان گفت: به دلیل شیوع 
بیماری کرونا بین کارکنان، 
فعالیت این اداره به مدت 
یک هفته تعطیل شــده 

است.
جعفــر رحمانی بیان کرد: این تصمیم پیشــگیرانه در راســتای 
جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا اتخاذ شده و برهمین اساس 

این اداره تا روز دوشنبه، ۱۶ تیرماه جاری تعطیل است.
وی افزود: هم اکنون ۶ نفــر از کارکنان این اداره به همراه اعضای 
خانواده شان به این بیماری مبتال شده اند که همگی آن ها در منزل 

دوران قرنطینه را سپری می کنند.

 مردم واحدهای مسکونی خالی را •
به نهادهای نظارتی معرفی کنند

کرمانشاه: معاون عمرانی 
اســتانداری کرمانشــاه از 
مردم خواســت به منظور 
خانــه،  اجــاره  کنتــرل 
واحدهای مسکونی خالی را 
به نهادهای نظارتی معرفی 

کنند.
مهرداد ســاالری با بیان اینکه مدیریت ارشد استان موضوع اجاره 
مســکن و مشکالت پیش روی مستأجران را به شکل ویژه دنبال 
می کند، اظهار کرد: در زمینه کنترل اجاره بهای مســکن، عالوه 
بر اهرم های قانونی و صنفی و فعالیت دســتگاه های نظارتی، باید 
از فرهنگ غنی و قدیمی جوانمردی و میهمان نوازی مردم منطقه 
نیز برای حل این مشکل بهره بگیریم تا فشار کمتری متوجه قشر 

ضعیف شود.

مشکلی که پس از گذشت چندین دهه ادامه دارد

»الوند« در کش وقوس دریافت سند
قزوین: شــهر صنعتی البرز یکی از شــهرهای 
صنعتی بزرگ کشور به دلیل وجود کارخانه های 
متعدد به عنوان شــهری کارگر نشــین و البته 

مهاجرپذیر به شمار می رود.
شهرستان البرز به دلیل نزدیکی به شهر قزوین 
و همچنیــن همجواری با شــهر صنعتی دارای 
موقعیتی خاص است و در چند سال اخیر حضور 
قوم ها و نژاد های مختلف در این شهرستان به ویژه 
الوند برای انجام فعالیت های اقتصادی را شــاهد 

بودیم.
از زمان تأسیس شهر صنعتی و به دنبال آن وجود 
ترکیب های جمعیتی مختلــف، مناطق اطراف 

دستخوش تغییر قرار گرفته اند.
یکی از عمده مشــکالتی که توســط مردم در 
شهر الوند مطرح می شــود اراضی اوقافی است 
که دارای ســندهای چهار و نیــم دانگ بوده و 
شــش دانگ نیســت و همین امر سبب شده تا 
برخی مردم نگران سرنوشت اراضی خود باشند 
و یا مطرح کنند که وام مســکن به اسناد اوقافی 

تعلق نمی گیرد.
ازاین رو با توجه به اینکه مهاجران زیادی به منظور 
اشتغال به این شهر مهاجرت می کنند، در حوزه 
مســکن نیز با مشــکالتی روبه رو هستند البته 
مشکل مسکن تنها محدود به مهاجران نمی شود؛ 
بلکــه اهالی که از ابتدای تولد نیز در این شــهر 
ســاکن بودند، به دلیل اوقافی بــودن امالک با 

مشکل روبه رو هستند.
مســئله اوقافی بودن اراضی الوند از ابتدا وجود 
داشت و بیشــتر افرادی که برای بدست آوردن 
مسئولیت تالش می کردند، برای تبلیغات هم که 
شده بود قول خارج کردن اراضی از دست اوقاف 

را می دادند که البته کاری ناشدنی است.
باوجوداینکه سال هاســت این کش وقوس بین 
خریداران و سایر نهاد های دولتی و مردمی وجود 
دارد، اما هنوز مشکل این زمین ها حل  نشده است.

مردم چه می گویند؟س
 یکی از اهالی این شهرک به خبرنگار ما می گوید: 
در گذشته زمین شــهر صنعتی البرز را مدیران 
وقت شرکت شهر صنعتی به صورت نقد خریداری 
کردند، اما بعدها اعالم کردند بر اســاس دستور 
حضرت امــام)ره( هرجایی وقف بوده و حکومت 
شاهنشــاهی از وقف درآورده باید به حالت اولیه 

برگردد.
علی صادقــی بیان کرد: مدیران و ســهامداران 
شهر صنعتی اگر شرکت یا زمینی خریدند بابت 
شش دانگ پول دادند؛ بنابراین اکنون که اراضی 

اوقافی شده باید مابه التفاوت پرداخت شود.

رکود خریدوفروشس
ســازمان اوقــاف قوانیــن خاصی که شــامل 
خریدوفروش زمین های وقفی است را در کشور 
اجرا می کند. بر اساس این قوانین زمین های وقفی 
همچنان وقف است و اعیانی آن ها خریدوفروش 
می شود و مالکان هرساله مبلغی را به عنوان اجاره 

پرداخت می کنند.
به طورکلی بــرای واگذار کردن زمین های وقفی، 
فروشنده باید پولی را به سازمان اوقاف پرداخت 

کند.
البته مشکل زمین های اوقافی تنها به الوند ختم 
نمی شود، بلکه اوقافی شدن زمین های بیدستان 
از ســال 7۶ که طی آن اداره کل اوقاف با گرفتن 
حکم و رأی دادگاه توانست به اثبات برساند، خاطر 

بسیاری از مردم را مکدر کرده است.
بســیاری از مردم در این راستا اظهار می کنند: 
اوقافی بودن زمین های بیدستان منجر به رکود 

در این منطقه شده و این شهر 
را از حالت مهاجرپذیر بودن 
به مهاجر فرست بودن تغییر 

داده است.

اراضی صنعتی آزاد س
می شود 

قول های  تاکنون  درحالی که 
متعددی برای حل این مشکل 
داده  شده و به نتیجه نرسیده 
است حال اســتاندار قزوین 
اظهــار می کند: بــرای حل 
اوقافی در  مشکل زمین های 
شهر صنعتی البرز قرار است 
زمین های معوض به سازمان 
اوقاف و امور خیریه بدهیم تا 

اراضی صنعتی ما آزاد شوند.
هدایــت اهلل جمالی پور بیان 

می کند: متأســفانه طی این ســال ها بخشی از 
زمین ها در شهر صنعتی البرز )الوند( اوقافی بوده و 
مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که با 
کمک نمایندگان مجلس در حال پیگیری هستیم 
این زمین ها را با زمین های دیگری جایگزین کنیم 

و به اوقاف بدهیم که حق آن ها 
رعایت شود.

وی با اشــاره بــه توصیه مقام 
معظــم رهبــری در زمینــه 
اعطای زمین و زیرساخت های 
تولیدکنندگان  به  ارزان قیمت 
و صنعتگران، افزود:  در ســال 
جهش تولید تمام تالش ما این 
است که زمین و خدماتی مانند 
آب، برق و گاز را به صورت ارزان 
در اختیار سرمایه گذاران حوزه 
صنعت و معــدن قرار دهیم تا 
صنعتی  سرمایه گذاری  میزان 

استان قزوین افزایش یابد.
بابیــان  قزویــن  اســتاندار 
اینکــه تولید بایــد مبتنی بر 
صادرات  برای  ظرفیت ســازی 
باشد، گفت: باید رویکرد تولید 
ما اصالح و بر مبنای صادرات انجام شود تا بتوانیم 
در آینده به آن جایگاهی که در سند چشم انداز 
مطرح کردیم، برســیم؛ چراکه اگر بخواهیم به 
کشــور قدرتمندی تبدیل شــویم باید رویکرد 

صادراتی را پیشه کنیم.

یکی از عمده 
مشکالت مردم در 
شهر الوند اراضی 

اوقافی است که 
دارای سندهای چهار 

و نیم دانگ بوده و 
شش دانگ نیست 
و موجب شده تا 

برخی مردم نگران 
سرنوشت اراضی 

خود باشند
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افسوس 7. از فروع دین اسالم- زخم آب کشیده- از 

لوازم برقی آشــپزخانه ۸. پوشــاننده- متعجب- 
دهنه اســب ۹. میوه ترش و شیرینی در خانواده 
 مرکبات- واجب برای انجــام کاری- ذره بنیادی 
مســابقه ای  خــودروی  حــاال-  پیمانــه-   .۱0 
 ۱۱. امتحــان- قــرض و دین- مجازات شــرعی 
۱۲. جــوی خون- نکته ســنجی- مــرغ می رود- 
وحشــی حالل گوشــت-  پرنــده  آرزوهــا ۱3. 
مختصــر نــام سیســتم خنک کننــده موتــور 

خودرو- توشــه ۱4. فارغ البال- فریادکشــیدن- 
ایــران  جمهوری اســالمی  انتظامــی   نیــروی 
۱۵. ماه ششم میالدی- فعل و کار- روزنامه پرتیراژ 

بریتانیایی که از ۱۸۲۱ تاکنون فعالیت می کند 

784۵zadehalireza@gmail.comجد ول

محمدرضاعلیزاده

  افـقی

 عمود ی

30007372743000737274
سامانه پیامکی

انتقادها،پیشنهادهاوایدههایخودراازطریق
اینسامانهپیامکیارسالفرمایید
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     صفحه 4 خراسان
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