
نوشتن از رزمنده ها، جرئت می خواهد  گرانی در سبد تخم مرغ
گفت وگو با »احمد سالمی راد« هنرمند دوران دفاع مقدس با وجود اعالم نرخ مصوب همچنان قیمت ها باالست

گرانی در بازار مرغ و تخم مرغ موجب شد تا ستاد 
تنظیم بازار و اتحادیه مرغداران و ســایر نهادهای 
نظارتی با اعــام نرخ های مصوب، فروش باالتر از 
این قیمت ها را تخلف بدانند. در چنین شــرایطی 
و در حالی که نرخ های مصوب اعام شده و مردم 
انتظــار دارند مرغ و تخم مرغ مورد نیازشــان را با 

همان قیمت اعام شده تهیه کنند...

نــگاه و تحلیلــش درباره دفاع مقدس نســبت 
به خیلی ها تفــاوت دارد اما شــاعر لحظه های 
ناب اســت و نوشــته هایش دلی و حال و هوای 
روزهای بی ادعایــی دوران دفاع، عشــق، امید 
و ایثار را یــادآور می ســازد. او از همان ابتدای 
گفت وگو تأکید می کند: 500 هزار شهید، یعنی 

انسان هایی که گاهی هر کدام ...
.......صفحه 2 .......همین صفحه
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خطر در کمین بیمارستان های ناایمن
 دادستانی مشهد در پاسخ

به پیگیری های قدس:

دستگاه قضایی هیچ 
کجا ویالسازی ندارد

افزایش ۱۰درصدی 
مصرف برق در مشهد 

با شیوع کرونا 

.......صفحه 3 

.......صفحه 3 

 در نامه سمن های محیط زیست
به شورای شهر مطرح شد

 درخواست 
حذف پروژه 

 کمربند جنوبی 
در طرح تفصیلی 

قدس: شبکه ســمن های محیط زیســتی خراسان رضوی 
در خصوص حذف پــروژه کمربند جنوبی در طرح تفصیلی 
جنوب شرقی و جنوب غربی مشهد، به شورای شهر مشهد نامه 
نوشــتند.در قسمتی از این نامه آمده  است:در راستای تقویت 
این سرمایه اجتماعی ما سازمان های مردم نهاد محیط زیستی 
از شــما نمایندگان شورای شــهر می خواهیم در جلسه روز 
 آینده )امروز(، نظرات کارشناسان و متخصصان شهر و فعاالن 
محیط زیست را مبنی بر حذف پروژه کمربند جنوبی در طرح 
تفصیلی جنوب شرقی و جنوب غربی مشهد مورد توجه و مدنظر 
قرار دهید. پروژه ای که با تخریب منابع بکر طبیعی، با تأثیرات 
مخرب بر کیفیت هوا، با تهدیــد منابع آبی و با ایجاد زمینه 
ســودجویی در ارتفاعات جنوبی، حقــوق عامه مردم را مورد 
تعرض قرار می دهد و بنا بر نظر نخبگان شهری و دانشگاهی، 
کارشناسان و متخصصان، اجرای آن در کوتاه مدت و بلندمدت 

تأثیرات مخربی برای شهر به دنبال دارد.

هیچ مرکز درمانی در مشهد تأییدیه ایمنی ندارد!   

.......صفحه 2 

 گفت وگو با نماینده تام االختیار 
وزیر بهداشت در خراسان رضوی

کرونایی ها در 
قرنطینه چه کنند؟ 

محمدحســین درودی در واکنش به این پرســش که شنیده 
می شــود برخی ویاســازی های غیرمجاز توســط تعدادی از 
کارکنان دستگاه قضایی ایجاد شده است، عنوان کرد: دستگاه 
قضایی هیچ کجا ویاســازی ندارد و اگر کارمندان دســتگاه 
قضایی هم مالک این گونه ویاها باشند، مانند دیگران با آن ها 

برخورد خواهد شد...

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: اگر از 
وسایل سرمایشی اصولی استفاده شود، هیچ مشکلی برای تأمین 

برق مشهد به وجود نخواهد آمد...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

هاشم رسائی فر: گرانی در بازار مرغ و تخم مرغ موجب 
شــد تا ســتاد تنظیم بازار و اتحادیه مرغداران و سایر 
نهادهای نظارتی با اعام نرخ های مصوب، فروش باالتر 
از این قیمت ها را تخلف بدانند. در چنین شــرایطی و 
در حالی که نرخ های مصوب اعام شده و مردم انتظار 
دارند مرغ و تخم مرغ مورد نیازشــان را با همان قیمت 
اعام شده تهیه کنند اما متأسفانه دیده می شود برخی 
از فروشندگان در بازار تخم مرغ را با قیمت هایی باالتر 
از نــرخ مصوب به فروش می رســانند که این ســبب 

نارضایتی مردم شده است.

اختالف قیمت تخم مرغ با نرخ مصوب اعالمیس
شهروندی با ابراز گایه از روند موجود در بازار تخم مرغ 
در این خصوص می گوید: با اینکه نرخ مصوب و اعامی 
برای هر کیلو تخم مرغ معمولی 11 هزار تومان اســت 
و باید در بازار تخم مــرغ با این قیمت در اختیار مردم 
قرار گیرد اما با کمال تعجب وقتی برای خرید تخم مرغ 
به بازار رفتم اول اینکه در دو فروشــگاه که همســایه 
یکدیگــر بودند قیمت هر کیلو تخم مــرغ را یکی 14 
هــزار تومان زده بود و دیگری همــان تخم مرغ را 15 
هزار تومان می فروخــت این در حالی بود که هر کیلو 

تخم مرغ  مارکدار هــزار تومان گران تر از تخم مرغ های 
معمولی بود.

وی ادامه داد: وقتی دلیل این افزایش قیمت نســبت 
به قیمت مصوب بازار را پرســیدم فروشنده گفت اصًا 
تخم مرغ با قیمت هایی که شما می گویید در بازار گیر 
نمی آید نرخ هایی هم که اعام شده فقط در حد همان 
اعام باقی مانده و کسی تخم مرغ را به 11 هزار تومان 

نمی فروشد.
او همچنین اظهار کرد: اگر دولت یا ســتاد تنظیم بازار 
و یا هر جای دیگر در مشــهد و استان خراسان رضوی 
این نرخ ها را اعام کرده باید پیگیر اجرای آن هم باشد 
نه اینکه نرخی اعام شــود و تخم مرغ قیمتش بشــود 
11 هزار تومان و جایی موجود نباشــد که بشود با این 

قیمت تهیه کرد.

هنوز بازار به قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ س
نرسیده است

این در حالی اســت که معاون امور بازرگانی و توسعه 
تجارت ســازمان صمت خراســان رضوی در خصوص 
وضعیت بازار تخم مرغ می گوید: هفته گذشته بر اساس 
مصوبــات اباغی تنظیم بازار کشــور، قیمت تخم مرغ 

اعام شد.
علــی غفوری مقــدم افــزود: قیمت تخم مــرغ برای 

مصرف کننده هر کیلو 11 هزار تومان است.
وی بیان کرد: نظارت و توزیع در حال انجام اســت تا 
قیمت مصوب محقق شــود، از هفته گذشته که شروع 
کردیم، قیمت مقداری کاهش داشته اما هنوز به قیمت 
مصوب برای تخم مرغ نرسیدیم، امیدواریم در یکی دو 
روز آینده توزیع زیاد شود تا به قیمت مصوب برسیم. 

وی تصریح کــرد: هنوز بازار به قیمــت مصوب برای 
تخم مرغ نرســیده و تاش می کنیــم در یکی دو روز 
آینده توزیع را افزایش دهیم و از طرف دیگر با تخلفات 
نیــز به صورت جدی برخورد کنیم تا به قیمت مصوب 

برسیم.

فروش باالتر از نرخ مصوب تخم مرغ تخلف س
است 

امیر دلداری، مدیر نظارت و بازرســی اصناف مشــهد 
گفت: ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان قیمت مصوب هــر کیلوگرم تخم مرغ 
را 110 هزار ریال بــرای مصرف کننده تعیین کرده و 

فروشندگان نباید باالتر از این قیمت عرضه کنند.

قدس: فرماندار تربت حیدریه گفت: این شهرســتان در 
وضع قرمز و خیلی پرخطر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته 

است.
رســتمی تصریح کرد: با توجه بــه اعام وضع پرخطر و 
قرمز، برابر تصمیم های ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا، 
محدودیت های الزم را در بــازار، اماکن عمومی و دیگر 

نقاط هدف اعمال خواهیم کرد.
در همین حال جواد اشتریه مدیر شبکه بهداشت و درمان 
رشتخوار هم گفت: رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
موجب شد این شهرستان از نظر شیوع کرونا در شرایط 

قرمز قرار گیرد. 
رئیس کارگروه اطاع رسانی بیماری کووید 1۹ دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد هم گفت: تعداد مبتایان به ویروس 
کرونا در مناطق زیر پوشــش این دانشــگاه در اســتان 
خراســان رضوی طی چند روز اخیر با ارتعاشات خفیف 
همراه بوده و به طور تقریبی روند ثابت داشــته اســت. 

دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: تعداد مبتایان به کرونا و 
همچنین تعداد فوتی های ناشی از این بیماری در مناطق 
زیر پوشــش این دانشــگاه طی 20 روز گذشته افزایش 
چشــمگیری یافت. وی ادامه داد: خرداد ماه امسال و در 
دورانی که تعداد مبتایان به ویروس کرونا کاهش یافته 
بود، تعداد افراد بستری در بیمارستان های زیر پوشش این 
دانشــگاه روزانه به 15 تا 20 نفر رسیده بود در حالی که 

این تعداد هم  اکنون روزانه 100 نفر است.
رئیس کارگروه اطاع رسانی بیماری کووید 1۹ دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد گفت: وضعیت مشــهد و چند 
شهرستان دیگر استان خراسان رضوی از نظر شیوع کرونا 
همچنان قرمز اســت و این استان در وضعیت هشدار و 

قرمز قرار دارد.
در همین حال مدیر سامت محیط و کار دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: مجموعه های اداری، تجاری و اماکن 
عمومی در مشهد و اســتان خراسان رضوی بایستی از 

پاسخگویی به افراد فاقد ماسک خودداری کنند. 
علی اصغر حسنی به ایرنا افزود: ماسک زدن از دیروز در 
تمامی مکان های مســقف با هدف پیشگیری از انتقال 
بیماری اجباری شده است و با مجموعه هایی که به موارد 
اباغی در این زمینه توجــه نکنند طبق قانون برخورد 

می شود.
وی ادامه داد: در معابر عمومی افراد باید خود رعایت کنند 
تا دیگران هم خودشــان را ملزم به استفاده از ماسک و 

رعایت فاصله اجتماعی کنند.
مدیر ســامت محیط و کار دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد از مهر و موم 410 مــکان که صاحبان آن ها در 
این زمینه تخلف کرده اند خبر داد و گفت: مســئولیت 
نظارت بر برگزاری مجالس شادی و ترحیم در مکان های 
شخصی همچون منازل و خانه باغ ها با پلیس اماکن است 
و نظارت های دانشــگاه در مکان هایی همچون هتل ها، 

تاالرها، رستوران ها، مساجد، حسینیه ها و تکایاست.

با وجود اعالم نرخ مصوب همچنان قیمت ها باالست

گرانی در سبد تخم مرغ
افزایش مناطق قرمز کرونا در خراسان رضوی

در نشست هم اندیشی پرستاران با مسئوالن چه گذشت؟

دوشنبه  16 تیر 1399
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 ویژه نامه 3665  
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف 

کارکنان بانک ملت 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تعاونی 
در روز س��ه ش��نبه 1399/04/31 راس س��اعت 18 
در مح��ل کان��ون بازنشس��تگان بانک مل��ت واقع در 
خیابان ملک الش��عرا بهار بین چهار راه لشکر و چهار 
راه اس��تانداری برگزار خواهد ش��د. از کلیه اعضای 
محت��رم دعوت می ش��ود ب��ا همراه داش��تن مدارک 
عضویت در جلس��ه مجمع ش��رکت نمایند. اعضائیکه 
ام��کان حضور آن��ان در جلس��ه مقدور نمی باش��د،

 م��ی توانند ح��ق رای خ��ود را به موج��ب وکالتنامه 
کتب��ی به فرد دیگری واگذار نمایند. در این صورت 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر فرد 
غیر عضو ی��ک رای خواهد ب��ود. همچنین داوطلبان 
عضوی��ت در س��مت بازرس��ی ب��رای مدت یکس��ال                  
می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ آگهی جهت 
اخذ تکمیل فرم کاندیداتوری و ارائه س��ایر مدارک 
مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نس��بت به 

انجام امور قانونی اقدام الزم بعمل آید.
دستور جلسه:  

1- قرائت گزارش عملکرد سال 1398 تعاونی توسط 
هیئت مدیره و بازرسین. 

2- ط��رح و تصوی��ب صورت ه��ای مالی س��ال 1398 
ش��امل عملک��رد، ترازنام��ه، حس��اب س��ود و زیان، 

تقسیم سود و سایر گزارشهای مالی تعاونی. 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399. 

4- انتخاب بازرسین برای مدت یکسال مالی 
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک 

ملت استان خراسان     ع 9
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 س��ازمان مدیری��ت حمل ونق��ل ب��ار و مس��افر 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد به اس��تناد 
مصوبه هیئت مدیره س��ازمان نسبت به تجهیز 
و به��ره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای 
س��بک را از طریق مزایده کتبی اق��دام نماید. 
ل��ذا متقاضیان می توانند برای دریافت اس��ناد 
مربوط��ه به ام��ور مالی س��ازمان مراجع��ه و یا 
جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر با ش��ماره تلفن 
فرماین��د.  حاص��ل  تم��اس   051-44659774
مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده  مع��ادل پنج 
درص��د مبل��غ پایه م��ی باش��د.ضمنًا س��ازمان 
در رد یا قب��ول یک یا کلیه پیش��نهادها مختار 
مزای��ده  در  می باش��د. آخرین مهل��ت ش��رکت 
پای��ان وق��ت اداری س��اعت 14:10 روز ش��نبه 
مورخ��ه1399/05/04 می باش��د. مزایده رأس 
ساعت ده صبح روز یک شنبه مورخه99/05/05 

در محل سازمان برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 

شهرداری سبزوار ع
, 9
9
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 آگهی مزایده »نوبت اول«

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت اول( شرکت حمل و نقل بین المللی 

راد ترابر توس  به شماره ثبت 12384
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
حمل و نقل بین المللی راد ترابر توس دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر توس 
که در تاریخ 1399/04/27 س��اعت 9 صبح  به 
نشانی : خراس��ان رضوی-مشهد-امام خمینی 
28-مجتم��ع تج��اری اداری مرمر-طبق��ه 14-

واح��د 14 کدپس��تی 9136914345 تش��کیل              
می گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده : 
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روزنامه قد س با همکاری آموزش و پرورش خراسان رضوی 
تخلف د ریافت شهریه نام نویسی مد ارس د ولتی را پیگیری می کند 

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

300072305 د ر میان بگذارید  تا پیگیری شود .

والد ین گزارش کنند 
جمهوری اسالمی اریان

اد اره ی کل آموزش و رپورش رخاسان رضوی

ایرنا: جمعی از پرستاران در قالب نشست هم اندیشی با 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد و معاون دادستان 
عمومــی و انقاب خراســان رضوی، مطالبــات خود را 
بازگو کردند. این نشســت با حضور رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد و معاونان وی برگزار شد و در آن چند 
نفر از پرستاران به نمایندگی از همکارانشان، مشکات و 
مطالبات خود را بیان کردند.رئیس سازمان نظام پرستاری 
مشهد در این نشست مشکات جامعه پرستاری را شامل 
چند دســته ذکر و بیان کرد: برخی از آن ها کشوری و 
نیازمند پیگیری در سطح ملی از طریق وزارت بهداشت و 

مجلس شورای اسامی است.
محســن گچ پزان افزود: برخی از مشکات پرستاران نیز 
مرتبط با دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد است و برخی 
مشکات قدیمی و کهنه هســتند و برخی نیز همگام 
با شــیوع کرونا پدید آمده اند. وی ادامه داد: اجرا نشدن 

طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از گذشت 15 
سال از تصویب آن در مجلس، اجرا نشدن قانون سخت 
و زیان آوری شــغل پرســتاری، کمبود نیروی انسانی، 
واگذاری خدمات پرستاری به بخش خصوصی در برخی 
مراکز درمانی، مشکل تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی، 
مشکات معیشتی و کاهش پرداخت ها در بخش حقوق، 

مزایا و کارانه، از مهم ترین مطالبات پرستاران هستند. 
وی گفت: باید اذعان داشت بر اثر شیوع کرونا، درآمدهای 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 120 میلیارد تومان به 50 
میلیارد تومان در ماه کاهش یافته است. رفع  مشکات 
مالی پرستاران نیازمند تخصیص و تزریق بودجه در سطح 

ملی است.
معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
نیز در این نشست بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
با تمام تنگناها و با وجود دریافت نکردن حتی یک ریال 

بابت طرح ارتقای بهره وری پرستاری، تاکنون مطالبات 
پرستاران را در این حوزه پرداخت کرده است.

معاون دانشــگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در شرایطی 
که درآمدهای بیمارستانی به دلیل شیوع کرونا کاهش 
چشــمگیری یافته، این دانشگاه برای پرداخت حقوق و 
مزایای کارکنان خود نیازمند حمایت وزارت بهداشت و 

تزریق بودجه است. 
دکتر اســامی به پرداخت کارانه پرســتاران اشــاره و 
بیان کرد: دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد جزو معدود 
دانشگاه هایی در کشور است که »کارانه پرستاران« را هر 

ماه در قالب اضافه کار به آن ها پرداخت می کند. 
وی گفت: مبلغ کارانه سال گذشته پرستاران در مناطق 
زیرپوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 225 میلیارد 
تومان است که تاکنون ۶1 درصد آن یعنی 13۷ میلیارد 
تومان در قالب اضافه کار به پرستاران پرداخت شده است. 



هیچ مرکز درمانی در مشهد تأییدیه ایمنی ندارد!   

خطر در کمین بیمارستان های ناایمن
ســازمان  مدیرعامل  محمــدزاده:  علی 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد 
گفت: در حــال حاضر هیچ مرکز درمانی در 

مشهد تأییدیه ایمنی ندارد.
چنــد روز پیش و در یک حادثه تلخ 19 نفر 
از هموطنان ما به دنبال وقوع آتش ســوزی 
انفجار کپسول های اکســیژن در یک مرکز 
درمانی جان باختند و همین تلنگر غم انگیز 
بار دیگر مسئله ایمنی در مراکز درمانی را به 

یاد همه آورد.
با نگاهــی به اخبار منتشــر شــده در این 
حوزه می بینیم در ســال های اخیر مدیران 
آتش نشــانی مشــهد بارها بر ایــن موضوع 
تأکیــد داشــتند و در آخرین اظهــار نظر 
صورت گرفته اواخر ســال گذشــته بود که 
مدیرعامل آتش نشانی مشــهد اعالم کرد از 
33 بیمارستان این شهر تنها دو بیمارستان 
برای دریافت تأییدیه ایمنی مراجعه کرده اند 

و بقیه این مراکز تأییدیه ندارند.
اکنون و با گذشــت چندین ماه از آن زمان 
و به دنبــال حادثه رخ داده در تهران، رئیس 
شورای شهر مشهد با صدور دستوری فوری 
ســازمان آتش نشــانی را موظف به بررسی 
وضعیــت ایمنی مراکز درمانی شــهر و ارائه 

گزارش کرده است.
بر همین اساس و به منظور اطالع از آخرین 
اقدام های صــورت گرفتــه در این بخش با 
آتشپاد دوم امیر عزیزی، مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری 
مشــهد گفت وگویــی انجام دادیــم که به 
اســتناد گفته های او باید بیشــتر از گذشته 
نگــران ایمنی مراکــز تجمعــی و از جمله 

بیمارستان های شهر باشیم.
عزیزی در ابتدا و در پاســخ به پرسشــی در 
خصوص تعداد تأییدیه های ایمنی صادر شده 
برای مراکز درمانی مشهد می گوید: در حال 
حاضر هیچ بیمارســتان یا مرکز درمانی در 
مشــهد پرونده ایمنی در آتش نشانی مشهد 

ندارد.
وی می افزاید: همچنان که سال گذشته اعالم 
شد تنها دو بیمارستان از مجموع 33بیمارستان 

پرونده  تشکیل  برای  مشهد 
ایمنی به این سازمان مراجعه 
کرده و مجوز الزم را گرفته اند 
ولی اعتبار ایــن مجوزها در 
انتهــای ســال 98 منقضی 
شــده و برای تمدید مراجعه 

نکرده اند.
او ادامه می دهد: هم اکنون 
تنها بیمارستان های در حال 
ساخت مشهد پرونده ایمنی 
در آتش نشــانی دارند و بر 
شده  تعریف  ضوابط  اساس 
در مبحث3 مقــررات ملی 
ســاختمان پــروژه خود را 
پیش می برند اما به محض 

بهره برداری از این مراکز مســئولیت نظارت 
بعدی به عهده سازمان نظام مهندسی است 
با این حال آتش نشــانی همچنان به منظور 
اجــرای الزام های ایمنی درگیر این مســئله 
بوده و هست و با تشکیل کارگروهی متشکل 
از نماینــدگان فرمانداری و نظام مهندســی 
و دادســتانی و نماینده صنــوف مختلف با 
توجه به موضوع مأموریــت کارگروه که هر 

بار نماینــده یکی از صنوف 
از طریــق مکاتبات  اســت 
یــا بازدیدهــای میدانی در 
حال تهیه گــزارش و صدور 

اخطاریه رفع نقایص است.

صدور اخطار س
عزیزی می گویــد: بر همین 
مشهد  آتش نشــانی  اساس 
از ســه ماه پیش به موضوع 
ایمنی اماکن تجمعی شامل 
بازارها، هتل ها و بیمارستان ها 
ورود دوبــاره داشــته و بــه 
تناســب بازدیدهــای انجام 
شده اخطاریه هایی به برخی 
از صنوف داده شده تا نسبت به ارتقای ایمنی 

مجموعه خود اقدام کنند.
با این حال و به دنبال تصمیم ابالغی شورای 
شهر با صدور اخطاریه برای مراکز درمانی به 
آن ها تا پایان شــهریور مهلت داده می شود 
تا نســبت به دریافت مجوزهای ایمنی خود 
اقدام های الزم را انجام دهند همچنین مراکز 
تجمعی دیگر هم مشمول این موضوع هستند 

و اگــر پس از اتمام این مدت اقدامی صورت 
ندهند با هماهنگی مراجع قانونی فهرســت 
اماکن ناایمن شــهر مشــهد در بخش های 

مختلف منتشر خواهد شد.

آتش نشانی مشاور امین نداردس
وی بــا انتقاد از همــکاری ضعیف برخی از 
با آتش نشــانی می گوید: شهروندان  صنوف 
به ویژه ســرمایه گذاران توجه داشته باشند 
آتش نشانی مشــهد هیچ شخص حقیقی یا 
حقوقــی تحت عناوین مشــاور امین ایمنی 
آتش نشــانی ندارد و افــرادی که تحت این 
عناوین خود را معرفی می کنند و در خصوص 
ضوابط ایمنی ساختمان ها مشاوره می دهند 
هیچ ارتباطی با سازمان آتش نشانی ندارند و 
متأسفانه در بیشــتر موارد اقدام هایی که به 
توصیه آن ها انجام می شود بر خالف ضوابط 

فنی حوزه ایمنی است.
عزیزی می افزاید: به شهروندان توصیه می شود 
از زمــان صــدور پروانه ســاختمانی تا زمان 
صدور پروانه پایــان کار می توانند به صورت 
کاماًل رایگان از خدمات فنی و مشــاوره های 

کارشناسان آتش نشانی بهره مند شوند.
وی در پایان با انتقاد از رشد قارچ گونه مراکز 
درمانی تحت عناویــن مختلف بر این نکته 
تأکیــد می کند که هیچ یــک از این مراکز 
منطبق با ضوابط ایمنی دایر نشده اند و حادثه 
رخ داده در تهران هم تنها به دلیل بی توجهی 
نگهداری کپســول های  به همین ضوابــط 
اکسیژن رخ داده بر همین اساس با همکاری 
شهرداری های مناطق فهرست این مراکز نیز 
تهیه خواهد شد و اطالعات دقیق فنی آن ها 
در اختیــار مراجع نظارتی قــرار می گیرد تا 

تصمیم های الزم گرفته شود.

 گفت وگو با »احمد سالمی راد«
هنرمند دوران دفاع مقدس 

نوشتن از رزمنده ها، جرئت می خواهد •
ســرور هادیان: نگاه 
دربــاره  تحلیلــش  و 
به  نسبت  مقدس  دفاع 
دارد  تفــاوت  خیلی ها 
اما شاعر لحظه های ناب 
نوشــته هایش  و  است 
دلــی و حــال و هوای 

روزهای بی ادعایی دوران دفاع، عشق، امید و ایثار را یادآور 
می ســازد. او از همان ابتدای گفت وگو تأکید می کند: 500 
هزار شــهید، یعنی انســان هایی که گاهی هر کدام آن ها 
توانایی اداره یک شــهر و استان را داشتند، مگر می توان از 

آن ها راحت گذشت. 
»احمد ســالمی راد« متولد 1335 در مشــهد اســت که 
ورودش ابتدا به سپاه با عالقه اش به فعالیت های اول انقالب 
شکل گرفت و سپس با قبولی در دانشگاه به صدا و سیمای 

تهران راه یافت.
وی ادامه می دهد: از ســال 58 وارد ســپاه شدم. آن زمان 
دیپلمم را گرفته بــودم و فعالیت هایی هم پیش از انقالب 
داشــتم. افتخار شــاگردی مرحــوم حاج آقــای نیری در 
کالس های عقیدتی در ســال 55 سبب ورودم به مجموعه 

سپاه شد.

جرئت نوشتن از رزمنده ها س
این رزمنده دوران دفاع مقدس می گوید: از سال های دور به 
هنر عالقه مند و خوشنویس بودم. در سپاه نیز از همان ابتدا 
در واحد روابط عمومی مشــغول به کار شدم و در مقطعی 

مدیریت خبر سپاه بر عهده من بود.
از اعزامش به جبهه که می پرسم، اظهار می کند: سال 60 به 
جبهه عازم شدم و مسئولیت روابط عمومی ستاد خراسان 

در جبهه را بر عهده گرفتم. 
او خاطرنشان می ســازد: در تبلیغات سپاه و در مأموریتی 
مجروح و 70 روز در بیمارســتان بســتری بودم، عشق به 
اعتقاداتمان به گونه ای بود که دنبال گرفتن درصد جانبازی 
و این حرف ها نبودیم. من یک انســان معمولی هســتم و 
نســبت به رزمندگان بزرگی که با پروازشــان قصیده ها را 
نوشتند، حتی گاهی جرئت نمی کنم برای آن ها بنویسم چه 

برسد که خودم را از آن ها بدانم. 
او دربــاره وظایــف و خاطراتــش در دوران دفاع مقدس 
می گوید: در جبهه به یاد دارم نوار کاســت سخنرانی های 
بزرگانی چون شــهید رجایی، شهید چراغچی، شهید علی 
حسینی و... را از سپاه اهواز می گرفتم و به فرمانده ها تحویل 

می دادم تا در جبهه آن ها را گوش کنند.
از حضور جدی ترش به جبهه که می پرســم، بیان می دارد: 
آن زمان جبهه رفتن یک امر متداول بود و من هم از سال 
59 مشتاق رفتن بودم و در نخستین فرصتی که سال 60 تا 

62 پیش آمد در جبهه حضور پیدا کردم.
او در ادامه می گوید: رفتــم تا حال و هوای جبهه را ببینم 
اما ما اسلحه به دست نمی گرفتیم و کارمان تبلیغات و کار 
فرهنگــی بود و در همین حوزه ها کار کردیم. ابتدا به اهواز 
اعزام و در تیپ 21 امام رضا)ع( مشهد مشغول به کار شدم 
زیرا هنوز لشکرها شــکل نگرفته بودند. معموالً دو الی سه 
ماه در جبهه بودم و برمی گشتم و در مجموع حدود 18 ماه 
در جبهه حضور داشتم. آن زمان مدیر روابط عمومی سپاه 
شمال شرق بودم و سپس بیش از سه ماه به عنوان نیروهای 

تبلیغات و خطاطی به لبنان اعزام شدم.

نگاه زیبای خدا در فتح خرمشهرس
او مهم ترین خاطره اش از دوران دفاع مقدس را حضورش در 
فتح خرمشهر می داند و اظهار می دارد: روز فتح خرمشهر با 
لشکر نصر به واسطه تبلیغات آنجا بودم و عکاسی می کردم. 
آن التهاب و شور و شوق فتح خرمشهر را نمی توان فراموش 
کــرد. هنگامی که رزمنده ها، عراقی هــا را محاصره کردند  
تــرس عجیبی از رزمنده های ما در تمام وجودشــان دیده 
می شــد. خداوند آنجا به معنای واقعی به رزمنده ها کمک 
می کرد و آن روز تجلی همه زیبایی های نگاه خداوند بود که 

قابل توصیف نیست.

نوشتن خاطرات رزمنده هاس
او درباره قبولی در دانشــگاه صدا و ســیما در ســال 64 
که جدی تــر وارد فضای هنری می شــود، اظهار می دارد: 
به دلیــل قبولی در دانشــگاه صدا و ســیمای تهران در 
رشــته تولید ســیما با گرایش فیلم نامه نویسی، از سپاه 
بیرون آمدم. مدتی در کنار تحصیل در دانشــگاه در واحد 
تبلیغات و انتشــارات سپاه تهران به دعوت شاعر محبوب 
کشورمان شــهید احمد زارعی به مکتوب کردن خاطرات 
رزمندگان پرداختم که این خاطرات بخشــی به داســتان 
و بخش دیگری برای نگارش فیلم نامه آماده می شــد که 
همان زمان، مجموعه های داســتانی چاپ شد که تعدادی 

از داستان ها به قلم من بود. 
ســالمی راد کــه پــس از دانش آموختگــی از دانشــگاه، 
تهیه کنندگی برنامه های مختلف از جمله سریال، گزارش، 
مســتند و... را برعهده گرفت، تصریح می کند: دو سالی در 
شــبکه های ملی به عنوان تهیه کننده کار کردم و سپس به 
مشهد بازگشتم و از سال 71 در قسمت واحد سیما مشغول 
به کار شــدم و بعدها تهیه کنندگی چند سریال را برعهده 
گرفتم که می توان به سریال »شب های مرداد« اشاره کرد.

او تأکیــد می کنــد: در حــال حاضر مشــغول جمع آوری 
مجموعه ای از اشــعار و آثارم هســتم که به زودی به چاپ 
خواهد رســید و معتقدم دوران دفاع مقدس نانوشته های 

بسیار دارد.

انتخاب نماینده مشهد به عنوان رئیس •
فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس 

برگــزاری  بــا  قدس: 
انتخابــات فراکســیون 
قــرآن، عتــرت و نماز 
مجلس یازدهم، نماینده 
مشــهد به عنوان رئیس 
برگزیده  فراکسیون  این 

شد. 
در جلسه ای که با حضور اعضای مؤثر تشکیل شد، فراکسیون 
قرآن و عترت مجلس یازدهم شــکل گرفت و در نخســتین 

جلسه اعضای هیئت رئیسه آن مشخص شدند.
حجت االسالم والمســلمین نصراهلل پژمان فر، نماینده مردم 

مشهد و کالت به عنوان رئیس انتخاب شد.

اطعام دانش آموزان یتیم مشهد در سالگرد •
 e ارتحال آیت اهلل سیدجواد خامنه ای

قدس: همزمان با سالگرد 
ارتحــال عالم جلیل القدر 
حضرت آیت اهلل سیدجواد 
خامنــه ای)ره( از علمای 
برجســته مشــهد و پدر 
معظم  مقــام  بزرگــوار 
از دانش آموزان  رهبــری 
یتیم و سادات حاشیه شهر مشهد پذیرایی شد.مسئول خیریه 
امام صــادق)ع( گفت: با مشــارکت کانون های خدمت رضوی 
آســتان قدس رضوی این برنامه در سالگرد ارتحال پدر بزرگوار 
رهبر فرزانه انقالب در  حاشیه شــهر مشهد برگزار شد.صادق 
عقیلی افزود: مرحوم آیت اهلل ســیدجواد خامنه ای)ره( از علمای 
فاضل مشهد مقدس و بسیار مورد احترام مردم به ویژه کسبه و 
اهالی محله های اطراف حرم مطهر بودند و هر سال در حرکتی 
خودجوش در 15 تیرماه که ســالگرد ارتحال ایشــان است در 
ایســتگاه صلواتی باب الجواد)ع( در خدمــت زائران و مجاوران 
بودیم.وی گفت: امســال به دلیل شــرایط پیش آمده از بحران 
کرونا نتوانستیم در ایستگاه پذیرایی داشته باشیم و با همکاری و 
همراهی دفتر نمایندگی آستان قدس در مشهد از ایتام و سادات 
حاشیه شهر مشهد پذیرایی شــد.وی تصریح کرد: همزمان با 
والدت حضرت رضا)ع( و  دهه کرامت با توجه به شــیوع کرونا، 

بسته های غذایی بین این دانش آموزان توزیع شد.

توزیع 200 بسته غذایی و معیشتی بین •
خانواده های معلوالن شهرستان صالح آباد 

صاحبی: رئیس اداره بهزیســتی شهرستان صالح آباد گفت: به 
مناســبت دهه کرامت و با پیگیری اداره بهزیســتی صالح آباد، 
همکاری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، نیکوکاران و خیران 
استان، 200 بسته مواد غذایی و معیشتی به ارزش 150 میلیون 
ریال بین خانواده های معلوالن نیازمند شهرستان صالح آباد توزیع 
 شــد.زری صادقی افزود: این کمک ها در راســتای فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر اهدای کمک های مؤمنانه و همدلی و 
حمایت از خانواده های محروم و نیازمند معلول در این شهرستان، 

تهیه و توزیع شده است.

سرپرست شورای شعر سازمان بسیج •
هنرمندان استان منصوب شد

فخرایی: در حکمی از ســوی رئیس سازمان بسیج هنرمندان 
خراسان رضوی، سرپرستی شورای شعر سازمان بسیج هنرمندان 
خراسان رضوی به حمید عشقی رسید. در نشست اعضای جدید 
شورای شعر سازمان بســیج هنرمندان خراسان رضوی و اتفاق 
نظر در مورد ســپردن مســئولیت این انجمن به یکی از فعاالن 
فرهنگی- هنری استان خراسان رضوی، ضمن قدردانی از زحمات 
سیدحسین عمادی، مسئول سابق انجمن شعر، حمید عشقی به 
سمت سرپرست شورای شعر سازمان منصوب شد. گفتنی است 
حمید عشــقی یکی از هنرمندان و چهره های فعال فرهنگی در 
بین هنرمندان خراسانی است که دبیری انجمن های ادبی استان، 
عضویــت کمیته فرهنگی- هنری کنگره بزرگداشــت 18 هزار 
شهید استان خراسان، کسب عنوان دبیر نمونه انجمن ادبی استان 
در ســال 1396، دبیری چندین جشنواره شعر و همایش ادبی، 
دبیری انجمن شــعر و ادب ترشیز به مدت چند سال، عضویت 
هســته فرهنگی اداره میراث فرهنگی در بخش مرکزی کاشمر، 

ریاست پارلمان جوانان کاشمر و... را در کارنامه خود دارد. 

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس خبر داد

پرداخت تسهیالت به ۱2هزار واحد •
خسارت دیده از کرونا 

قدس آنالین/ رضا طلبی: دبیر شورای هماهنگی بانک های 
خراســان رضــوی گفت: پرداخــت وجه حاصــل از فروش 
30درصد سهام عدالت به حساب سهامداران برعهده کارگزاری 

بانک هاست.
حســن مونســان در گفت وگو با قدس آنالین تصریح کرد: 
اگرچه سهامداران با مراجعه به بانک ها این درخواست را اعالم 
می کنند اما تا زمانی که کارگزاری آن بانک، سهام درخواست 
داده شــده را به فروش نرساند مسلماً وجهی به حساب افراد 
واریز نخواهد شد.وی در مورد تأخیر برخی از کارگزاری های 
بانک ها در واریز وجه فروش 30 درصد سهام عدالت نیز گفت: 
کارگزاری بانــک ملی در پرداخت این وجوه به روز اســت و 
تاکنون گالیه ای از ســوی مردم در این باره اعالم نشده است 
و در مورد کارگزاری ســایر بانک ها نیز اگر تعللی در پرداخت 

وجود دارد وزارت اقتصاد و دارایی باید پاسخگو باشد.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی همچنین 
افزود: افزون بر 12هزار پرونده از کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا در خراسان رضوی نیز در اختیار شبکه بانکی استان 
قرار گرفته که پرداخت تسهیالت به آن ها نیز از هفته اول تیر 

ماه آغاز شده است.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیالت به این واحدها برای هر کارگر 
شاغل و بیمه شده که از سوی کارفرما تعدیل نشده باشد بین 

12 تا 16میلیون تومان است.
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پروین محمدی: این روزها همه ما با بیماری 
کرونا و راه های پیشگیری از آن تا حدی آشنا 
شده ایم با این حال اگر یکی از اعضای خانواده 
به کرونا مبتال شود و پزشک دستور قرنطینه 
در منزل و درمــان در خانه را بدهد نه تنها 
راه های مراقبت از بیمــار را نمی دانیم بلکه 
نگران ابتالی ســایر افراد خانواده و خودمان 
هستیم که مبادا مبتال شــویم و نمی دانیم 

چگونه از بیمار و خودمان مراقبت کنیم. 
از این رو با رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد و نماینده تام االختیار وزیر بهداشت 
در اســتان گفت وگو کردیــم تا در خصوص 
قرنطینه در منزل و درمان بیماران کرونایی 

در خانه بیشتر بدانیم. 
دکتر سیدمحمدحسین بحرینی به تشریح 
قرنطینه در منزل پرداخت و گفت: منظور از 
قرنطینه جداسازی افراد در تماس با بیماران 

مبتال به مدت 14 روز در منزل است.

 چه کسانی س
در منزل درمان و مراقبت می شوند

 وی افــزود: بیمــاران دارای عالئــم خفیف 
کووید 19 ممکن اســت نیاز به بستری در 
بیمارستان نداشته باشــند با این حال برای 
پیشــگیری از انتشــار ویروس به این افراد 
توصیه به جداسازی )ایزوالسیون( در منزل 
می کنند و شــامل پنج گروه اصلی می شود: 
1- افــرادی که با بیماران قطعی یا احتمالی 
کووید 19 تماس نزدیک داشته اند )قرنطینه(، 
2- کسانی که بعضی اوقات با بیمار قطعی یا 
احتمالی مواجهه داشته اند )خودکنترلی(، 3- 
افراد دارای تست مثبت بدون عالئم یا دارای 
عالئم خفیف )ایزوالسیون(، 4- افراد پرخطر 
با اندیکاســیون درمان سرپایی)ایزوالسیون( 
و 5- پــس از ترخیــص بــرای پیگیــری 

)ایزوالسیون(. 

ویژگی های مکان قرنطینه س
دکتر بحرینی در این زمینه یادآورشــد: اتاق 
باید مجزا و دارای تهویه مناسب باشد، تا حد 
امکان سرویس بهداشتی بیمار مجزا )حمام و 
دستشویی( باشد، در صورت استفاده مشترک 
از سرویس پس از استفاده بیمار، ضدعفونی 
شــود )با محلول کلر 0/1درصــد(، تمامی 
ظروف، وســایل و البسه مورد استفاده بیمار 
باید جداسازی شــود، از تکاندن ملحفه های 
بیمار و شست وشــوی البســه و ملحفه های 
بیمار با ماشین لباسشویی در حرارت 60 تا 

90 درجه سانتیگراد خودداری شود. 

محدود شدن ارتباط های اجتماعی و س
مالقات ممنوع

وی تصریح کرد: قطع ارتباط با افراد در طول 

قرنطینه باید جدی گرفته شود 
از ایــن رو ارتباط بــا دیگران 
از طریــق تلفن و رســانه های 
اجتماعی باشد، پایش سالمت 
افــراد  از  مراقبت کننــدگان 
قرنطینــه تــا 14 روز پس از 
آخرین تماس ضروری است و 

حیوانات خانگی به دلیل احتمال آلودگی به 
ویروس جداسازی شود. 

تغذیه مناسب در دوران قرنطینه س
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اهمیت 
تغذیه در دوران درمان در منزل اشاره و تأکید 
کرد: در صورت امکان اســتفاده از مشــاوره  
تغذیه به الگوی مناســب تغذیــه برای بیمار 
کمک می کنــد، رژیم غذایی حــاوی میوه، 
ســبزی، نان، حبوبات، گوشت، ماهی و مرغ 
)در تنــوع مواد غذایی تعادل رعایت شــود( 
مفید اســت، برای کودکان زیر دو سال، زنان 
باردار، شیرده و سالمندان مکمل های تغذیه ای 
توصیه می شود، استفاده از منابع غذایی حاوی 
ویتامین A و C و پروتئین توصیه می شــود، 
محدودیت های غذایی شامل غذاهای سنگین، 
دیرهضم و پرچرب، فســت فود ها، کنسرو ها، 

ترشیجات و... ضروری است. 

مصرف دارو در قرنطینه س
نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در خراسان 
رضوی توصیه کرد: تمامی داروهای بیماری 
مزمن فرد از جمله دیابت، فشار خون و... باید 
مطابق دستور پزشک استفاده شود و از قطع 
یا مصرف خودسرانه  هر دارویی بدون دستور 
پزشــک خودداری شود و چنانچه دارو برای 
درمان کرونا به بیمار تجویز شده طبق دستور 

مصرف شود. 
بهداشت و سالمت روان س

در قرنطینه 
دکتــر بحرینی بــه اهمیت 
آرامش و پرهیز از اســترس 
بــه منظــور پیشــگیری و 
اشاره و تصریح  درمان کرونا 
کرد: اســترس یکی از عواملی اســت که 
بدن را بــرای ابتال به انواع بیماری ها حتی 
سرماخوردگی ســاده آماده می کند. از این 
رو توصیه می شــود از داشتن استرس چه 
برای پیشــگیری و چه در درمان بیماری 
خودداری کنید و با اینکه وجود احســاس 
اضطراب در قرنطینه طبیعی اســت تا حد 
امــکان آن را کنترل کنیــد. اما اگر عالئم 
استرس شــدید مثل اختالل خواب مداوم 
و... به وجود بیاید باید با متخصص سالمت 

مشورت شود. 
بهتر است برنامه ریزی در خصوص گذراندن 
اوقات فراغت، دریافت اخبار از منابع معتبر، 
دریافت اطالعات بهداشــتی به موقع، حفظ 
روال کار روزمره، ارتباط با دیگران به صورت 
مجازی، داشتن سبک زندگی سالم، مدیریت 
استرس، حمایت از فرزندان و... داشته باشند 
و نکته مهم اینکه محل خواب و اســتراحت 
مناســب و کافی در قرنطینه همواره توصیه 

می شود. 

گروه های خاص و پرخطر در معرض س
ابتال به کرونا

وی بــه ســالمندان، افراد دچــار بیماری 
افراد  افراد تحت شــیمی درمانی و  مزمن، 
سیگاری اشاره کرده و افزود: افراد پرخطر 
در معرض کرونا شــامل بیمــاران با نقص 

ایمنی )تحت درمان کورتیکو اســتروئید، 
پیوند اعضا، بدخیمی هــا(، بیماران دارای 
بیماری زمینه ای )فشــار خون باال، دیابت 
کنترل نشــده، بیماری های تنفسی مزمن 
و نارســایی کلیوی مزمن( هستند که نیاز 
بیشــتری به رعایت پروتکل های بهداشتی 

دارند. 

چند توصیه س
دکتر بحرینی تأکید کــرد: در زمان حضور 
دیگران در قرنطینه برای بیمار و دیگر افراد 
اســتفاده از ماسک الزامی اســت )استفاده 
صحیح ماســک مطابق پروتکل ها ضروری 

است(.  
وی شست وشوی دســت ها به وسیله  آب و 
صابون را برای بیمار و اطرافیان به طور مکرر 
ضروری دانســت و مهم ترین سد دفاعی در 

برابر کرونا عنوان کرد.  
وی گفــت: زباله های عفونی حتمــاً باید به 
و  دردار  ســطل های  در  بهداشــتی  روش 
پالستیک های دربسته دفع شود. وی به نکته 
مهمی اشاره و تأکید کرد: تمیز کردن سطوح 
با آب و صابون، تمیز کردن سطوح در تماس 
مکرر مانند دســتگیره در ها، شیرآالت و... و 
اســتفاده از محلول های سفیدکننده خانگی 
برای گندزدایی مناســب است که البته باید 
به درستی رقیق شــود و حداقل یک دقیقه 
روی ســطوح بمانــد. برای درســت کردن 
محلول ضدعفونی با وایتکس از روش های زیر 
می توان استفاده کرد: پنج قاشق سوپخوری 
وایتکــس در چهار لیتر آب یا چهار قاشــق 

چایخوری وایتکس در یک لیتر آب. 

یادآوری مهمس
وی یادآور شد: وســایل الکترونیکی مانند 
تلفن همراه، تبلت، کنترل ها و... باید مکرراً 
ضدعفونی شوند و اگر دستورالعمل خاصی 
ندارند باید با الــکل 70 درصد ضدعفونی 

شوند.
دکتــر بحرینی با بیــان اینکه رعایت چند 
نکته ساده ولی بسیار مهم می تواند ضامن 
ســالمت همــه افــراد جامعه)خودمان و 
دیگران( شــود، گفت: کافی است به چند 
نکته ســاده بهداشــتی عمل کنیــم تا به 
کرونا مبتال نشــویم. دست های خود را به 
طور مکرر با آب و صابون بشوییم، در خانه 
بمانیم و تا حد امکان به جاهای شــلوغ و 
پرجمعیــت نرویــم، از رد و بــدل کردن 
پول و اســکناس خودداری کنیم چون از 
هر چیزی آلوده تر اســت، حتماً در حضور 
دیگران و بیرون از منزل ماسک بزنیم و از 
اســترس و توجه به شایعات بی اساس جداً 

بپرهیزیم.

گفت وگو با نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در خراسان رضوی

کرونایی ها در قرنطینه چه کنند؟
بهداشت و ردمانبهداشت و ردمان

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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مرغ تازه 

گوجه فرنگی



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
نقش سامانه ۱۲۴ در نظارت بر بازار •

فروش لوازم خانگی چیست؟
ایرنا: ســتاد تنظیم بازار 
تصویب  از  پس  کشــور 
 ۲۵ تــا   ۲۰ افزایــش 
فروش  نــرخ  درصــدی 
لوازم خانگی، مالک برای 
این قیمت ها و نظارت بر 
آن را تماس شهروندان با 

ســامانه اینترنتی ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد، اما آن گونه که مسئوالن اتحادیه لوازم خانگی و مدیران 
نظارت بر بازار در خراسان رضوی می گویند نرخ های اعالمی 

این سامانه مالک نهایی نبوده و »حدودی« است. 
براساس این وزارت، بازرسان ویژه سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت و اتحادیه های صنفی استان ها در جریان بازرسی از 
بنگاه های اقتصادی، اطالعات درج شــده در سامانه ۱۲۴ را 
مالک ارزیابی قرار می دهند. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم خانگی مشهد در این باره گفت: ثبت قیمت لوازم خانگی 
توسط تولیدکنندگان در این سامانه به وضوح و با مشخصات 
کامل برای هر کاال درج نشده است، به این معنا که مشخصات 
هــر کاال از حیث برند، وزن و مواردی از این دســت به طور 
کامل ذکر نشده و حتی در برخی موارد قیمت و مشخصات 
کاال نیز نامفهوم است.رضا رزقیان مقدم، نرخ ثبت شده برای 
فروش لوازم خانگی را در ســامانه ۱۲۴ »حدودی« توصیف و 
بیان کرد: به عنوان مثال قیمت تلویزیون در این سامانه از ۳۵ 
میلیون تا ۷۰ میلیون تومان درج شــده و این در حالی است 
که تلویزیونی با قیمت ۷۰ میلیون تومان در بازار وجود ندارد.

وی افــزود: برای جلوگیری از تخلف و نظارت بهتر بر فروش 
لوازم خانگی بهتر است هر تولیدکننده لوازم تولیدی خود و 
عرضه شده برای فروش را با مشخصات کامل و قیمت دقیق 
در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا هم برای فروشنده و هم خریدار 

معامله واضح تر و آسان تر انجام شود. 
وی گفت: برخی شــرکت های تولیــد لوازم خانگی کاالهای 
جدیــد تولید کرده، اما هنوز آن ها را در ســامانه ۱۲۴ ثبت 

نکرده اند که این خود اشکالی دیگر بر کار این سامانه است.

مالک اصلی، فاکتور خرید و سود قانونی استس
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی نیز به عنوان متولی سامانه ۱۲۴ در این استان 
گفت: قیمت ها در این ســامانه از ســوی سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ثبت شده و سازمان 

صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن نظارت دارد.
رضا شجاعی افزود: سامانه ۱۲۴ فقط جنبه اطالع رسانی برای 
قیمــت انواع لوازم خانگی دارد و در نهایت خود کســبه باید 
براساس فاکتور خرید کاال از کارخانه و محاسبه سود مجاز، 

کاال را عرضه نموده و به خریدار بفروشند. 
وی ادامه داد: بر این اساس مالک اصلی برای نظارت بر فروش 
لوازم خانگی »فاکتور خرید از کارخانه و سود قانونی« است و 
میزان این ســود نیز برای کاالهای سرمایه ای مثل یخچال 
حداکثر ۷ درصــد و برای لوازم کوچک مثــل انواع ظروف 
چینی حداکثر ۱۵درصد است. معاون سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضوی گفت: قیمتی که در سامانه ۱۲۴ 
برای لوازم خانگی ثبت شده میانگین نرخ یک کاال و فقط برای 
اطالع رسانی است و حداقل و حداکثر قیمت را برای هر کاال 

تعیین کرده است.

رفع تصرف 30هزار مترمربع اراضی •
دولتی شهرستان نیشابور 

نیشــابور- خبرنگارقدس: رئیس اداره راه و شهرسازی 
شهرســتان نیشــابور از رفع تصرف کشــت گنــدم و جو، 
ساخت و ساز مســتحدثات و دیوارکشی در اراضی ملی این 

شهرستان به مساحت ۳۰هزار و ۳۰۰مترمربع خبر داد.
محمود کاوســی نیا اظهارکرد: تعدادی افراد سودجو اقدام به 
تصرف و کشــت و زرع در اراضی دولتی این اداره در منطقه 
موســوم به ۴۰ هکتاری جاده باغرود و منطقه  حصار کرده 
بودند که با دریافت دســتور قضایی، کشت و زرع انجام شده 
اعاده به وضع ســابق و ساخت و ساز غیرمجاز مستحدثات و 

دیوارکشی در اراضی دولتی رفع تصرف شد.

فرمانده  انتظامی خراسان جنوبی خبر داد
 توقیف سواري زانتیا•

 با ۲۲0 كیلوگرم تریاک
خط قرمز: فرمانده انتظامي خراســان جنوبی از کشف ۲۲۰ 

کیلوگرم تریاک در شهرستان نهبندان خبر داد.
سردار مجید شجاع در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از انتقال محموله مواد مخدر 
توسط سوداگران مرگ از طریق محورهاي مواصالتي استان 
مطلع و بالفاصله بررســي موضوع را در دستور کار خود قرار 

دادند.
وي افزود: مأموران با انجام اقدام های فني و پلیســي، محل 
تردد خودرو قاچاقچیان را در شهرســتان نهبندان شناسایي 
و با انجام طرح عملیاتي با همکاري پلیس شهرســتان هاي 
خوسف و نهبندان، سواري زانتیا را که حامل مواد مخدر بود، 

متوقف کردند.
سردار شجاع خاطرنشان کرد: در این عملیات ۲۲۰ کیلوگرم 
تریاک کشــف و یک متهم نیز دستگیر شد. در ادامه متهم 
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي 

معرفي شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خبر داد
دستگیري سه سارق و دو مالخر  •

خط قرمز: رئیس پلیس 
خراسان رضوي  آگاهي 
تــالش  بــا  گفــت: 
کارآگاهــان پایگاه یکم 
اســتان  آگاهي  پلیس 
سه سارق و دو مالخر در 

مشهد دستگیر شدند. 
سرهنگ جواد شــفیع زاده  در تشریح این خبر بیان کرد: در 
پي وقوع چند فقره سرقت وسایل منزل و لوازم کامپیوتری 
در یکی از مناطق شهر مشهد، پیگیری موضوع در دستور کار 

کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهي قرار گرفت.
ســرهنگ شــفیع زاده، رئیس پلیس آگاهی اســتان اظهار 
کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطالعاتی سه متهم 
سابقه دار را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی 

آن ها را دستگیر کردند.
وی بــا بیان اینکه متهمان در بازجویي های به عمل آمده به 
سه فقره سرقت وسایل خانه و یک فقره سرقت از یک شرکت 
اعتراف و عنوان کردند  اموال را به یک مالخر فروخته اند که با 
راهنمایی متهمان دو مالخر نیز در این زمینه دستگیر شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران انتظامی در بازرســی 
از مخفیگاه این دو مالخر تجهیزات رایانه اي شــامل 6 عدد 
مانیتور، چهار عدد کیس کامپیوتر، تلویزیون و دو دســتگاه 
کیــس دیگــر را هم کشــف کردند.رئیس پلیــس آگاهي 
خراســان رضوي، با اعالم اینکه با دســتگیري سه متهم به 
سرقت و دو مالخر،  پرده از چهار فقره سرقت برداشته شده 
است، گفت: متهمان به همراه پرونده هاي تکمیلي به مراجع 

قضایي معرفی و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

با اقدام به موقع آتش نشانان گلبهاری صورت گرفت
نجات زن ۵٧ ساله از داخل چاه •

آنالین: شهردار  قدس 
گلبهار گفــت: مأموران 
آتش نشــانی یک خانم 
۵۷ ســاله را که درون 
یک چــاه ۳۰ متری در 
محســن آباد  روستای 
گلبهار ســقوط  بخش 
کرده بود، زنده از عمق زمین خارج کردند. ســیدابوالفضل 
فاضلی حق پناه با اعالم ایــن خبر گفت: با اعالم این حادثه 
به آتش نشانی شهرداری گلبهار، با سرعت آتش نشانان و گروه 
امداد و نجات ایســتگاه مرکزی آتش نشانی به محل حادثه 
در روستای محســن آباد اعزام شدند.وی بیان کرد: با حضور 
آتش نشانی مشخص شد که خانمی ۵۷ ساله به عمق چاهی 

۳۰ متری سقوط کرده و در درون آن گرفتار شده بود.
شهردار گلبهار ادامه داد: نجاتگران آتش نشان با تالش فراوان 
و با اســتفاده از تجهیزات تخصصی این خانم را از درون چاه 
بیرون کشــیده و با اســتفاده از تجهیزات مخصوص حمل 
مصدوم و با احتیاط کامل این فرد را به سطح زمین منتقل 
کردند. فاضلی حق پناه گفت: این خانم بر اثر ســقوط به این 
چاه دچار مصدومیت شد، اما از مرگ نجات یافت که پس از 
عملیات موفقیت آمیز امداد و نجات، برای اقدام های درمانی 

تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ شد.

 دستگیری حفاران غیرمجاِز•
 شوكر به دست!

یگان  فرمانــده  ایرنا: 
اداره کل  حفاظــت 
فرهنگــی،  میــراث  
صنایع  و  گردشــگری 
خراسان رضوی،  دستی 
از دستگیری سه حفار 
روســتای  در  غیرمجاز 
ابراهیم آباد شهرســتان فیروزه این استان خبر داد.سرهنگ 
محمدعلی مدیر گفت: در پی اعالم یک عضو انجمن میراث 
فرهنگی روســتای ابراهیم آباد شهرســتان فیروزه، مبنی بر 
حفاری شــبانه و غیرمجاز در داخل یک منزل مســکونی، 
نیروهای پایگاه حفاظت این شهرستان با هماهنگی پلیس 
اطالعات و امنیت به محل اعزام شــدند.وی افزود: براساس 
بررســی های انجام شــده، حفاران غیرمجاز چاهی به عمق 
۲۳ متر در زمین کنــار برج قدیمی روســتای ابراهیم آباد 
حفر کردند.فرمانده یگان حفاظت اداره  کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: در این 
ارتباط ســه حفار غیرمجاز دستگیر و ابرازهای حفاری آن  ها 

نیز کشف و ضبط  شد.
وی با بیان اینکه از متهمان دستگیر شده تجهیزات حفاظتی 
شامل بی ســیم، افشانه فلفل و شوکر هم کشف شده است، 
گفت: این متهمان به مراجع قضایی معرفی شــدند. تاکنون 
حدود ۲۷ اثــر تاریخی، فرهنگی، محوطه و تپه تاریخی این 

شهرستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 معاون بهداشت دانشگاه علوم  پزشکی 
این شهر خبر داد

پلمب سه واحد تولیدی در گناباد•
باشگاه خبرنگاران: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
گناباد گفت: کارشناســان بهداشــت حرفه ای این دانشگاه، 
یک هزار و ۹۳۷ کارگاه و واحد کاری در گناباد و بجســتان 
را بازدیــد کردند که چهــار کارگاه متخلف نیــز به دادگاه 
معرفی شدند.جواد صادقی نســب، معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی گناباد گفت: در ماه های اردیبهشت و خرداد 
امسال،۲هزار و ۲۲ مورد بازرسی و پیگیری از یک هزار و ۹۳۷ 
کارگاه و واحد کاری به همت کارشناسان بهداشت حرفه ای 
انجام شــده است.وی افزود: در این مدت سه کارگاه متخلف 
پلمب  و برای ۵۸ کارگاه اخطاریه بهداشتی صادر شد و چهار 
کارگاه نیز به دادگاه معرفی شــدند.معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی گناباد ادامه داد: در ایــن مدت ۳هزار و 6۲۰ 
شــاغل آموزش های الزم بهداشــتی را فراگرفتند و رعایت 
موازین بهداشتی ابالغ شده، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
فراهم بودن امکانات الزم برای شست وشو و ضدعفونی دست، 
از جمله نکاتی است که در این بازدید ها مورد بررسی و ارزیابی 
قرار گرفتند. صادقی نسب بیان کرد: در همین مدت عالوه بر 
بازدید از ۳۳ محل کار عوامل اجرایی پســماند، از محل کار 

۳هزار و ۹۷۱ شاغل نیز بازدید شد.

درودی  محمدحســین  رحمانــی:  عقیل 
دادستان مشهد در واکنش به این پرسش که 
شنیده می شود برخی ویالسازی های غیرمجاز 
توسط تعدادی از کارکنان دستگاه قضایی ایجاد 
شده اســت، عنوان کرد: دستگاه قضایی هیچ 
کجا ویالسازی ندارد و اگر کارمندان دستگاه 
قضایی هم مالک این گونه ویالها باشند، مانند 

دیگران با آن ها برخورد خواهد شد.

اعمال قانون یکسان برای کارمند س
دستگاه قضایی و مردم

چندی پیش اطالعاتی به روزنامه قدس واصل 
شد که حکایت از آن داشت برخی ویالسازی ها 
در مناطق حاشیه ای شهر مشهد توسط برخی 
افراد منتسب به دستگاه قضایی صورت گرفته 
است. این ماجرا در حالی بود که حتی برخی 
افراد شایعه کرده بودند که دستگاه قضایی با 
این ساخت وسازها هیچ برخوردی نمی کند و 

آن ها در حاشیه امن قرار دارند.
محمدحسین درودی، دادســتان مشهد، در 
پاســخ به پیگیری های خبرنگار قدس که از 
وجود برخی باغ ویال های منتســب به دستگاه 
قضایی پرســید، برای شفاف ســازی بیشتر 
دراین باره گفت: شهروندان عزیز بدانند و بنده 
اعالم می کنم دســتگاه قضایی استان به هیچ 

عنوان پروژه ویالسازی ندارد. 
دادستان مشــهد ادامه داد: خوب امکان دارد 
برخی کارمندان دستگاه قضایی در هر پستی 
که باشــند به صورت شخصی اقدام به خرید 
و یا ســاخت باغ ویال بکنند، این کار را شاید 
کارمنــدان اداره های دیگر هم بکنند، پس به 
هیچ عنوان نباید این اقدام ها را منتســب به 
دســتگاه قضایی دانست.وی بیان کرد: در این 
زمینه هــم مطمئن باشــید در صورت وقوع 
تخلف احتمالی با این افــراد همانند دیگران 

یکســان برخورد خواهد شد 
و تفاوتی بین آن ها و دیگران 

برای ما وجود ندارد.

مدیر جهاد کشاورزی س
مشهد: شرکت های تعاونی  

نماد ادارات نیستند
از ســوی دیگر مدیر جهاد 
کشــاورزی مشــهد هم که 
تغییر  بــا  برخورد  متولــی 
کاربری زمین های کشاورزی 

به باغ ویالســت، در پاســخ بــه اینکه برخی 
شــرکت های تعاونی  وجود دارند که با تغییر 
کاربــری زمین ها برای اعضــای خود باغ ویال 
ســاخته و اعمال قانون آن ها با اما و اگرهایی 
رو به روســت، گفت: این گونه اقدام های خالف 
قانون ارتباطی با دســتگاه های دولتی نداشته 
و سهامداران که اعضای آن را کارکنان دولت 
تشکیل می دهند، اقدام به خرید، قطعه بندی و 
در برخی موارد تغییر کاربری اراضی نموده اند. 

کرد:  عنوان  طهماسبی زاده 
این ماجــرا امکان دارد برای 
نیروهای هــر اداره ای اتفاق 
افتاده باشد، چنان که برخی 
پرونده ها در همین زمینه با 
همکاری قاطعانه دســتگاه 
قضایی در دســت بررســی 
اســت. در ایــن زمینه هم 
مطمئن هســتیم نهادهای 
نظارتی و مدیران دستگاه ها 
بــدون پذیرفتن هــر گونه 
توصیه و سفارش، نسبت به اعمال قانون بدون 

تبعیض اقدام خواهند کرد.

شناسایی شرکت های تعاونی  متخلفس
مدیر جهادکشاورزی مشهد تصریح کرد: در این 
زمینه چندین شرکت تعاونی وجود دارند که 
اقدام به تخلف کرده اند و اقدام قاطع قانونی در 
زمینه ساخت وسازها در آن مناطق هم صورت 

خواهد گرفت.

در گذشته با همراهی دادستانی مشهد چندین 
مورد تخریب بناهای تغییر کاربری داده شده 
صورت گرفت که این مسیر همچنان با قدرت 
ادامه خواهد داشت.این مقام مسئول در جهاد 
کشاورزی مشهد بیان کرد: جهت اطالع باید 
عرض شــود طبق هماهنگی صورت گرفته با 
دادســتانی مرکز اســتان قرار بر این شده که 
در هفته آینده پرونده مجتمع هایی که برخی 
آن ها را منســوب به ادارات دولتی می کنند، 
جهت طرح در شورای حفظ حقوق بیت المال 

ارائه و دیگر مراحل کار هم طی شود.

 باستی هیلز مشهد همچنان حاشیه دارس
طهماسبی زاده در پاسخ به این ماجرا که گفته 
می شــود در مجتمع معروف به باســتی هیلز 
مشهد»اساطیر«، ۳۴ قطعه وجود داشته است 
کــه دادگاه فقط رأی به قلع و قمع ۱۹ ویالی 
الکچری داده، تکلیف مابقی آن ها چه می شود، 
عنوان کرد: رأی صادره به طرفیت محکوم علیه 
در محاکــم قضایی مرتبط با قطعاتی بوده که 
ادعای مالکیت آن را فرد محکوم داشته است. 
در همین زمینه مقام قضایی در شــعبه بدوی 
با توجه به شکایت مطروحه صرفاً می توانسته 
نســبت به آن قطعات وارد رســیدگی شود و 
حکمــی برای آن صادر نمایــد، ولی در مورد 
مابقی قطعات با توجه به مصوبه شورای حفظ 
حقوق بیت المال و نظر رئیس کل دادگستری 
استان که ریاست این شورا را برعهده دارد، در 
این مورد هم امکان پیگیری و اعمال قلع و قمع 

آن قطعات وجود دارد.
امــا با عنایت به اهمیت موضــوع ، مراتب در 
شــورای حفظ حقوق بیت المــال مطرح و به 
دادستان مشهد ارائه خواهد شد. در ادامه هم 
هر تصمیمی که شورا در این زمینه بگیرد، جهاد 
کشــاورزی آن را با قاطعیت اجرا خواهد کرد.

دادستانی مشهد در پاسخ به پیگیری های قدس:

دستگاه قضایی هیچ کجا ویالسازی ندارد

دستگاه قضایی هیچ 
کجا ویالسازی ندارد و 
اگر کارمندان دستگاه 
قضایی هم مالک این 

 گونه ویالها باشند، 
مانند دیگران با آن ها 

برخورد خواهد شد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
باد و گردوخاک در خراسان رضوی•

قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره ای، در ۴۸ ساعت آینده باد و گردوخاک پدیده غالب 
جوی بوده که به ویژه برای مناطق بادخیز وزش باد شــدید 

موقتی پیش بینی می شود. 
هوای امروز مشــهد صاف به تدریج افزایــش ابر بعدازظهر 

افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می شود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای ۹ درجه 
سلســیوس خنک ترین و داورزن با بیشینه دمای ۳۷ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای هوای شــهر مشهد 
مقدس به ترتیب ۱۷ و ۳۲ درجه سلســیوس بوده اســت. 
همچنین بیشترین ســرعت وزش باد از تایباد با سرعت 6۱ 

کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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زباله های عفونی و بیمارستانی 
بجنورد بدون طی كردن روند 

بی خطرسازی، در منطقه 
»باباموسی« در محل دفن 

 زباله های این شهرستان
 رها می شوند 

عکس: وحید خادمی

زاوهی تصوریزاوهی تصوری
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جناب شهردار منطقه دو، چرا شما از منطقه کشاورز ۹ بازدید نمی کنید؟ اگر خانواده های ما بیماری سالک 
بگیرند شما باید جوابگو باشید. شب ها تمام آشغال را می آورند و اینجا می ریزند. چرا جلوگیری نمی کنید، 
جمعی از اهالی كشاورز۹ ماهم مثل شما انسان هستیم ؟ 

مطلب مرغ شــویی تان بســیارعالی بود، چون آگاهی مردم در خصوص خرید موادغذایی سالم خدمت به 
جامعه است.

 0۹۱۲---۸۱0٧  

در منطقه رسالت دروی از اول سال تاکنون افزون بر 6 مرتبه خیابان را کنده اند. یعنی مسئولی نیست که 
بتواند جلو این اسراف را بگیرد؟ برای همین است که پیشرفتی نمی کنیم . یک روز اداره آب و فاضالب ، روز 
0۹3۵---۱۲۹۵ بعد اداره گاز و... می آیند و یک مسیر را می کنند، یعنی این قدر ناهماهنگ؟  

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

قدس آنالین - وحید اكرمی: مدیر روابط عمومی شــرکت 
توزیع نیروی برق مشهد گفت: اگر از وسایل سرمایشی اصولی 
اســتفاده شود، هیچ مشکلی برای تأمین برق مشهد به وجود 

نخواهد آمد.
علیرضا کاشــی در گفت وگو با خبرنــگار قدس آنالین عنوان 
کرد: ســال گذشته بیشــترین بار مصرفی به میزان یک هزار 
و 6۳۸ مــگاوات در نیمه مرداد ماه اتفاق افتاده اســت. اما در 
اواســط خرداد ماه امســال میزان مصرف به حدود یک هزار و 
۵۰۰ مگاوات رسید و این نشانه خوبی برای نحوه مصرف برق 
در مشــهد نیست. روزهای گرم تابستان باقی مانده و احتمال 

افزایش مصرف برق با افزایش گرمای هوا بسیار زیاد است.
وی اظهار کرد: تمامی گروه های عملیاتی شرکت برق به حالت 
آماده باش هســتند و امیدوارم مشکلی برای تأمین برق شهر 
به وجود نیاید. همکاری مردم با شــرکت برق در این خصوص 
بسیار مهم اســت. اگر مردم با شرایط موجود همراهی نکنند 
مجبور خواهیم شد شــرایط اضطراری اعالم و مطابق جدول 

صرفه جویی از پیش آماده شده اقدام کنیم. 
کاشــی تأکید کرد: اکنــون هیچ برنامه ای بــرای اعمال این 
جدول نداریم، اما اگر در تأمین برق مشــهد ناتوان شــویم به 
اجبار اقدام های از پیش تعیین شده و خاموشی های احتمالی 
را اعمال خواهیم کرد. اگر مشــترکان کولر گازی خود را روی 

شماره ۲۴ درجه سانتیگراد و کولر آبی را روی شدت کم قرار 
دهند و از نور طبیعی آفتاب در طول روز اســتفاده بیشتری 

نمایند، بعید است که با مشکل خاصی روبه رو شویم. 
وی یادآور شــد: بیش از ۸۰ درصد مشــترکان شرکت برق 
منطقه ای مشــهد خانگی هستند. همه ساله زمانی که دمای 
هوا در ماه های گرم سال افزایش پیدا کرده و وسایل سرمایشی 
مشترکان وارد مدار می شوند، مصرف برق به شدت باال می رود. 
اما اگر از وسایل سرمایشی اصولی استفاده شود، هیچ مشکلی 

برای تأمین برق شهر به  وجود نخواهد آمد. 
وی مطرح کرد: مصرف برق در سال جاری در مقایسه با سال 
گذشته، حدود ۱۰درصد افزایش داشته است. به نظر می رسد 
شیوع کرونا و اعمال قرنطینه های خانگی و اینکه بیشتر مردم 

ســعی می کنند برای کارهای غیرضرور از خانه خارج نشوند، 
مهم ترین عامل افزایش برق باشد. با توجه به اعالم مسئوالن امر 
مبنی بر اینکه ویروس کرونا همچنان در شهر فعالیت خواهد 
داشــت، صرفه جویی در مصرف برق اهمیت دوچندانی پیدا 
خواهد کرد. وی به وجود برخی از اقدام های بازدارنده شرکت 
برق منطقه ای مشــهد برای مشترکین پرمصرف و همچنین 
اعمال برخی از اقدام های تشویقی برای مشترکان کم مصرف 
اشاره و تصریح کرد: روزانه شهر مشهد به صورت کامل تحت 
رصد قرار می گیرد و به خوبی می توانیم مشترکان پرمصرف و 

کم مصرف را شناسایی کنیم. 
مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق مشهد افزود: 
مشــترکان دولتی یا مراکز خدماتی و بانکی و... اگر از میزان 
مصرف بهینه ای که برای آن ها تعیین شده باشد عبور کنند، 
ابتدا به آن ها تذکر داده شــده و سپس برای قطع برق آن ها با 
مراجع ذی صالح از جمله استانداری و دادگستری هماهنگ و 

بعد اقدام به قطع برق مشترک می کنیم. 
وی ادامه داد: برای مشــترکانی که مصرف برق آن ها کمتر از 
الگوی مصرف تعریف شده باشد، در پایان ماه های گرم سال به 
محل زندگی یا کار آن مشترک مراجعه کرده و از او قدردانی 
خواهد شد. همچنین ضرایب تخفیفی روی قبض این مشترک 

اعمال می شود.  

افزایش ۱0درصدی مصرف برق در مشهد با شیوع کرونا 
زومزوم

شما صورت سانحه ندارید!س
اینجانب در سال 6۱ در سن ۱۷سالگی به عنوان بسیجی عازم جبهه های 
حق علیه باطل شــدم و به مدت 6 ماه و در دو عملیات مقدماتی والفجر و 
والفجر یک شــرکت کردم و در آن عملیات از ناحیه ســمت راست بدن و 
گوش راست موج انفجار گرفتم و من را به بیمارستان صحرایی اعزام کردند. 
دوباره برگشتم خط مقدم و در همان حال بیمارستان را بمباران کردند و 
صورت سانحه اینجانب مفقود شد. پس از آن در سال 6۳ به خدمت سربازی 
رفتم و از ناحیه پای چپ مجروح و چند بار به کمیسیون رفتم و برای من 
۱۰درصد جانبازی در نظر گرفتند و به آن کمیســیون گفتم که از ناحیه 
راست بدنم در سال 6۱ مجروح شده و گوش راستم پاره شده و گفتند که 
شما صورت سانحه ندارید و ما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. در حال حاضر 

سه فرزند دارم و دنبال کار هستم، از مسئوالن درخواست رسیدگی دارم.
موسی الرضا مینا



خبرخبر خبرخبر

اجرای طرح »جانبازیار« در دزفول•
قرارگاه  مسئول  دزفول: 
جهــادی ســفیران ایثار 
دزفــول گفــت: طــرح 
نخستین  برای  جانبازیار 
بــار با هــدف خدمت به 
جانبــازان در کشــور و 
اجرا  دزفول  شهرســتان 

شد.
ســید عزیزاهلل پژوهیده با اشــاره به وجود افزون بــر ۲ هزار و 
۲۰۰ جانباز در شهرســتان دزفول اظهــار کرد: حدود ۳۵۰ نفر 
 از این جانبازان شیمیایی هستند و با مشکالت ریوی و تنفسی 

دست و پنجه نرم می کنند.
وی گفــت: پیش از ایــن، ریزگردها موجب خانه نشــینی این 
دالورمردان شده بود، ولی اکنون ویروس کرونا آن ها را در خانه ها 
حبس کرده به طوری که انجام خرید مایحتاج و امور روزمره بانکی 

و اداری را برای آن ها غیرممکن کرده است.
وی افزود: این طرح در مرحله نخست، با ورود به حوزه پیشگیری 
از ابتال به کرونا و توزیع ماسک و دستکش به جمعیت جانبازان 
شــیمیایی خدمات رسانی می کند و در گام های بعد به خدماتی 
نظیر جذب و تأمین نیروی انســانی داوطلب برای انجام خرید 

مایحتاج و خدمات اداری و روزمره جانبازان می پردازد.

 مرز مهران برای تردد افراد دوتابعیتی•
 باز است

راهداری  مدیرکل  ایالم: 
و حمل و نقــل جاده ای 
گفــت:  ایــالم  اســتان 
انجام  توافــق  براســاس 
 شده با طرف عراقی افراد 
)ایرانی،  دوتابعیتی  دارای 
عراقی( با رعایت موازین و 

پروتکل های بهداشتی می توانند از مرز مهران تردد کنند.
نوراهلل دلخواه اظهار کرد: افرادی که دارای تابعیت ایرانی، عراقی 
هستند می توانند از مرز مهران به عراق سفر کرده و یا از این مرز 
وارد کشور شوند، از این رو تردد از این مرز و بازگشایی آن شامل 

مسافران و زائران ایرانی نمی شود.

راه اندازی گشت های ویژه کرونا در فارس•
فارس: رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی شیراز گفت: 
با توجه به افزایش شیوع 
ویروس کرونا در اســتان، 
تصمیم گرفته شد سطح 
نظارت هــا بــرای حفظ 
باال  مردم  ایمنی سالمت 

برود.
مهرزاد لطفی با بیان اینکه در این گشــت ۱۲ تیم نظارتی شهر 
شیراز را پوشش می دهند و در تمام استان ۸۲ تیم فعال هستند، 
افزود: کار این تیم ها نظارت و بررسی وضعیت اماکن مختلف، تهیه 
و توزیع غــذا، اماکن عمومی، اداره ها و هر مکانی که امکان دارد 

مردم برای دریافت خدمات به آنجا مراجعه کنند. 

 قبرستان ستارخان تبریز •
به پارک تبدیل می شود

تبریز: شــهردار منطقه 
۱۰ تبریز گفت: قبرستان 
ســتارخان بــا ۳۵ هزار 
مترمربع وسعت به پارک 
و فضــای ســبز تبدیل 

می شود.
در  وظیفه شناس  رسول 

گفت وگو با خبرنگاران افزود: این قبرســتان از چند سال پیش 
متروکه شده و مشکالت اجتماعی و زیست محیطی زیادی برای 
اهالــی این محدوده ایجاد کرده اســت؛ بنابراین با تبدیل آن به 

فضایی عمومی برای استفاده شهروندان آماده می شود.
وی اظهار کرد: پس از ساماندهی این قبرستان با ایجاد فضای سبز، 
گلــکاری و درختکاری در آن، این محل به عنوان تفرجگاه مورد 

استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

گندم کاران فریب دالالن را نخورند•
و  غله  مدیرکل  همدان: 
بازرگانی همدان  خدمات 
با اشــاره به آغــاز فرایند 
به  خرید تضمینی گندم 
کرد  توصیه  کشــاورزان 
محصول خود را فقط به 
مراکز خرید تحویل داده 

و فریب وعده های وسوسه انگیز دالل ها را نخورند.
مســعود بکائی اظهار کرد: آن ها  با ایجاد شایعه و شک و تردید 
گندم کاران را تحت تأثیر قرار می دهند و محصولشان را خریداری 
می کنند. وی تأکید کرد: گندم به صورت تضمینی از کشاورزان 
خریداری و بهای آن به صورت الکترونیکی به حساب فروشندگان 

در بانک کشاورزی واریز می شود.

 پاکبانان تبریزی خواستار پرداخت •
حق بیمه خود شدند

تبریز: جمعی از پاکبانان 
تبریزی دیروز همزمان با 
برگزاری جلســه هفتگی 
اعضای شــورای اسالمی 
این کالنشهر با حضور در 
عمارت تاریخی ســاعت، 
خواســتار رســیدگی به 

مشکل پرداخت نشده حق بیمه خود شدند.
شهرام دبیری، رئیس شورای اسالمی شهر تبریز با حضور در جمع 
پاکبانان معترض، وعده  داد که شورا پیگیری های الزم را برای رفع 

مشکالت این قشر زحمتکش انجام دهد.
علی آجودان زاده، عضو شورای اسالمی شهر تبریز نیز در صحن 
شورا در خصوص تجمع اعتراضی پاکبانان شهرداری تبریز، اظهار 
کرد: جمعی از پاکبانان شــهرداری تبریــز در محوطه  عمارت 

شهرداری به دلیل معوقه  حق بیمه تجمع کرده اند.

تله کابین ناهارخوران به مقصد نرسید•
شــهردار  گلســتان: 
طرح  گفــت:  گــرگان 
ناهارخوران  تله کابیــن 
گرگان هنــوز به نتیجه 

نرسیده است.
عبدالرضــا دادبــود در 
اداری  شــورای  جلسه 
شهرســتان گرگان اظهار کرد: مطالعات این طرح توســط 
شــهرداری گرگان انجام و در شــورای برنامه ریزی استان 
مصوب شد، پس از ارسال طرح به شورای عالی جنگل، این 
طرح با ایرادهای بسیار برگشت خورد که شهرداری گرگان 

پس از اصالح آن مجدد طرح را ارسال کرد.
شــهردار گرگان ادامه داد: اکنون طرح تله کابین گرگان در 
شورای عالی شهرســازی بوده که هنوز در دستور پیگیری 

قرار نگرفته و به نتیجه نرسیده است.

 ایجاد ۷۴۹ فرصت شغلی •
برای مددجویان آذربایجان شرقی

شــرقی:  آذربایجان 
امداد  کمیته  مقام  قائم 
آذربایجان شرقی گفت: 
در ســه ماهه نخســت 
 ۱۶۸ جــاری  ســال 
تسهیالت  ریال  میلیارد 
اشتغال پرداخت و ۷۴۹ 
فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شد که به طور متوسط 

روزانه هشت شغل را شامل می شود.
غالمعلی مالمهدی عنوان کرد: توانمندســازی خانواده های 
زیرپوشــش مهم ترین برنامه کمیته امداد در سال های اخیر 

است.
وی بــا بیــان اینکــه ایجاد اشــتغال بــرای مددجویان از 
کارآمدترین ابزارها برای توانمندسازی است، گفت: تاکنون 
اقدام های بسیار خوبی برای اشتغال مددجویان انجام شده و 
با توجه به مشکالت اقتصادی کشور، برای توسعه این روند 

نیازمند برنامه های مؤثرتری هستیم.

 اجرای طرح »ایران مهارت« •
در ۱۲۰ مدرسه بوشهر

مدیــرکل  بوشــهر: 
آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان بوشــهر گفت: 
با  مهــارت  ایران  طرح 
هــدف توانمندســازی 
براســاس  دانش آموزان 
در  آنان  خالقیت هــای 

۱۲۰ مدرسه این استان اجرا شده  است.
 عبدالمجیــد دراهکی افــزود: در طرح ایــران مهارت ۵۰۰ 
حرفه مهارتی تدوین شــده  اســت که براســاس ظرفیت 
مدرســه ها و نیاز بازار کار ۲۵۰ حرفه آموزشی از این طرح 

در استان اجرایی می شود.
وی بیان کرد: ســازمان فنی و حرفه ای در تالش اســت با 
ارائه آموزش های فنی متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت های 
 درونــی دانش آموزان زمینه اشــتغال را بــرای آینده آن ها 

مهیا سازد.

دستگیری سارقان تابلوهای راهنمایی •
در فردیس

پلیس  رئیــس  البرز: 
راهور البرز از دستگیری 
تابلوهــای  ســارقان 
با  رانندگی  و  راهنمایی 
اعتراف به هشــت فقره 
سرقت در فردیس خبر 

داد.
سرهنگ غالمعلی شرق گفت: مأموران پلیس راهور حین 
گشت زنی در موقعیت بولوار کنگرانی شهرستان فردیس، 
دو نفر را که در حال ســرقت پایــه تابلوهای راهنمایی و 
رانندگی بودند مشاهده کرده و دستور توقف آن ها را صادر 

کردند.
وی افــزود: این افراد پس از اینکه متوجه پلیس می شــوند 
خودرو و وســایل خود را رها کرده و اقدام به فرار می کنند 
که با هوشیاری مأموران متهمان دستگیر و به پلیس راهور 

شهرستان فردیس منتقل شدند.

کاالی ته لنچی؛ تهدید یا فرصت؟ 

سفره معیشت ملوانان کوچک شده است
بندرعباس: پیش از انقالب، خدمه شــناوران 
ســنتی که برای حمل ونقل کاال به کشورهای 
عربی مسافرت می کردند و در مراجعت اقدام به 
تخلیه کاال در گمرکات می کردند؛ معموالً در حین 
بارگیری و تخلیه، مقادیری کاال از بسته های اصلی 
خارج می شــد و در لنج می ریخت و مالک کاال، 
به دلیل نداشــتن صرفه اقتصادی و یا دشواری 
جمع آوری و بسته بندی، از تملیک آن صرف نظر 

می کرد.
 از ســوی دیگر، چون زمان مســافرت دریایی 
طوالنــی بــود و گاه بیش از یک مــاه به طول 
می انجامید، خدمه شــناوران، مقادیری کاال که 
مایحتاج آن ها در طول ســفر را دربر می گرفت، 
از خارج تهیه می کردند؛ بخشی از این کاالها در 
طول مسافرت مصرف می شد و مابقی، به عنوان 
کاالی تــه لنچی، برای مصــرف در مواقع دیگر 
مورداستفاده قرار می گرفت یا موقع ورود به کشور، 
 بین ملوانان تقســیم می شــد. این نوع کاالها را 

»ته لنچی« می نامیدند.
پس از جنگ تحمیلی برای تشــویق ملوانان و 
مالکیت شــناورهای ســنتی، معافیت گمرکی 
محدودی به عنوان ته لنچی معمول شــد که بر 
این اســاس ملوانان و خدمه لنــچ ها به ازای هر 
سفر دریایی قادر به واردات محدودی کاال بدون 

پرداخت عوارض گمرکی بودند.
باگذشــت زمانی »ته لنچی« بیشــتر و بیشتر 
اقتصاد بنــادر کوچک جنوبی را تحت تأثیر قرار 
داد، به نحوی که تقریباً تمامی ناوگان سنتی کشور 
در زمینه واردات ته لنچی مشغول  شدند  و البته 
ایــن میزان واردات ازنظر برخی از کارشناســان 
اقتصــادی تهدید برای تولیــد و فروش اجناس 

داخلی محسوب می شد.

سفره معیشت ملوانانس
جاســم یکی از صاحبان همین لنچ هایی است 
که اعتقاد دارد تــه لنچی می تواند در این روزها 
که کرونا کار و بار همه را کســاد کرده، به سفره 
معیشت ملوانان کمک کند. وی عنوان می کند: 
در ایامــی که شــیوع کرونا عرصــه را بر مردم 
ازلحاظ سالمتی و اقتصادی تنگ کرده، ملوانان 
زحمتکش بیش از چهار ماه است که تنها منبع 
درآمدشان را ازدســت داده و با مشکالت شدید 

اقتصادی مواجه هستند.

وی ادامــه می دهد: اکنون کــه روزنه امید برای 
 مردم این منطقه گشــوده شــده و تعــدادی از 
لنچ ها توانسته اند به سفر رفته تا کاالهای مایحتاج 
عمومی را بیاورنــد، به دلیــل محدودیت های 
اعمال شده از سوی مسئوالن از تخلیه بار تعدادی 

از لنچ ها جلوگیری به عمل آمده است.
وی بیان می کند: از زمان شیوع کرونا در اسفند 
سال ۹۸ سفر لنچ ها به کشورهای عربی لغو  و در 

عمل تجارت دریایی در این منطقه تعطیل شد.
وی ابراز می کند: تجدیدنظر دربسته کاالی همراه 
ملوان و حذف برخی محدودیت ها در این زمینه 
می تواند در تأمین کاالهای مصرفی موردنیاز مردم 
در شــرایط کنونی و مواد اولیه صنایع تولیدی 

کشور راهگشا باشد.

دور زدن تحریم با کاالهای ته لنچیس
نماینــده مردم بندرعباس، قشــم، ابوموســی، 
حاجی آباد و خمیر در مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه درگذر مرزی در اســتان هایی 
همانند بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم با مراودات مرزی 
اشتغال دارند و بخش زیادی کاال و ارزاق عمومی  
از طریق ملوانان وارد کشور می شود، می افزاید: در 
دهه های گذشته مردم مناطق مرزی با کشورهای 

اقتصادی  مــراوده  همســایه 
داشتند و در استان های مرزی 
دریایی نیز نقــش ملوانان در 
مراودات تجاری بسیار تأثیرگذار 
بوده و هرکدام رفت وآمدهایی به 
آن سوی مرزها به صورت قانونی 

داشتند.
کاالی  دربســته  تجدیدنظــر 
همــراه ملوان و حــذف برخی 
محدودیت هــا در ایــن زمینه 
می توانــد در تأمیــن کاالهای 
مصرفــی موردنیاز مــردم در 
شرایط کنونی و مواد اولیه صنایع 

تولیدی کشور راهگشا باشد.
احمد مرادی می افزاید: دولت باید از ظرفیت ته 
لنچی ها برای دور زدن تحریم ها اســتفاده کند؛ 
چراکه به ازای هر لنچ، ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن کاال وارد 

کشور می شود.
وی با تأکید بر اینکه درگذشته به ازای هر لنچی 
که به کشورهای همسایه سفر می کرد، ۱۰ نیروی 
انســانی شــاغل بودند، اظهار کرد: براین اساس 
 ملوانان اجازه داشتند که کاالیی را تحت عنوان 
ته لنچی به کشور وارد کنند که نام ته لنچی پس 

از مدتی به نام »بار ملوانی« تغییر یافت.

فرصت برای درآمدزاییس
مرادی با بیان اینکه اگر ته لنچی 
به خوبی اجرا می شد، در  بحث 
واردات کاالهای اساسی همانند 
برنج، شــکر و روغــن منافعی 
برای کشــور کســب می شد، 
افزود: اشــکاالت و ایرادهایی به 
واردات ته لنچی وارد کردند، بر 
این اساس که ته لنچی قاچاق 
بــوده و ۱۲ میلیارد دالر حجم 
قاچاق کشــور اســت، غافل از 
اینکه وارداتی که ملوانان انجام 
می دهند، ۱۰۰ درصد قانونی بوده و دولت برای 

واردات آن ها تسهیالتی اجرا کرده است.
مرادی با اشاره به اینکه اگر ۱۰۰ هزار نفر اشتغال 
و نیروی انسانی در این بخش در نظر گرفته شود، 
می تواند اهرمی قوی برای واردات اقالم ضروری 
 و مقابلــه با تحریم هــای موجود باشــد، یادآور 
می شود: در حال حاضر کاال از گمرکات کشور  با 
اظهاری، کم اظهاری و تخلفات به تهران ارسال  بد 
و متأسفانه این کاالها از تهران به استان های دیگر 
ارســال می شــود و رویه ای ایجادشده که فساد 
بیشتر در این بخش ها رخ می دهد و کسب وکار 

ملوان ها نیز کساد شده است.

 دولت باید از ظرفیت 
ته لنچی ها برای 

دور زدن تحریم ها 
استفاده کند؛ چراکه 

 به ازای هر لنچ 
۳۰۰ تا ۵۰۰ تن کاال 
وارد کشور می شود

بــرشبــرش

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: 3۰۰۰۷۲3۰5

دوشنبه  16 تیر 1399
   14 ذی القعد        ه 1441  6 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9286  ویژه نامه 3665 

سنندج: در سه ماه اخیر بازار مرغ در کردستان فراز و نشیب های 
بسیاری را پشت سر گذاشته که این همه التهاب و نوسان  قیمتی 

برای بسیاری از مصرف کنندگان غیرقابل باور است.
با شیوع بیماری کرونا تقاضا برای خرید مرغ بسیار کاهش یافت 
و مرغداران به خاطر اینکه تمایلی برای تولید نداشتند، با زنده به 
 گور کردن جوجه های یکروزه خاطره ناخوشایندی را در ذهن مردم 

بر جای گذاشتند.
دیری نپایید که بــا افزایش نرخ ارز پای گرانی نهاده های دامی و 
طیور در قیمت گذاری مرغ باز شد و قیمت هر کیلو مرغ از بهای 

۱۰۰ هزار ریال به ۱۵۰ هزار ریال رسید.
با کاهش قیمت به ازای هر کیلو ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار ریال، بسیاری از 
مردم تصور کردند شاید نظارت ها و اقدام های دولتی سبب برطرف 
شدن این مشکل شده، اما افزایش دوباره و یکباره قیمت بار دیگر 

مردم این استان را در شوک فرو برده است.
درحالی که کردستان یکی از قطب های اصلی تولید و عرضه مرغ در 
کشور به شمار می رود، این قیمت برای بسیاری از مصرف کنندگان 
قابل باور نیست چه برسد به اینکه این روزها با نایاب شدن مرغ و 
رسیدن قیمت آن به کیلویی ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار ریال صدای مردم 

را هم درآورده است.

نظارت کجاست؟س
در همین راستا شهروندان سنندجی بابیان اینکه تا همین هفته 

گذشته مرغ گرم را کیلویی ۱۳۰ هزار ریال خریداری می کردند، 
عنــوان می کنند: در حال حاضر مرغ منجمد و یخ زده به کیلویی 

۱۳۵ هزار ریال رسیده است.
ارســالن کلماســی یکی از خریداران مرغ بیان می کند: در حال 
حاضر دولت مرغ های یخ زده را کیلویــی ۱۳۵ هزار ریال در بازار 
عرضه می کند، پس طبیعی است که مرغدار حاضر به فروش مرغ 

گرم به این قیمت نیست.
وی بابیان اینکه مرغ تولیدی یک مرغداری با مرغداری دیگر نباید 
تفاوت قیمت داشته باشــد، می افزاید: این در حالی است که هر 
مغازه ای یک قیمتی روی مرغ گذاشــته و در بازار قیمت مرغ از 

۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار ریال متفاوت است.
وی بابیان اینکه در استان های دیگر قیمت مرغ از ۱۶۰ هزار ریال 
تجاوز نمی کند، می افزاید: چگونه استانی که خودش تولیدکننده 

مرغ است، مردمش باید مرغ را گران تر خریداری کنند؟
در همین زمینه یکی از فروشــندگان مرغ بابیان اینکه متأسفانه 
توزیع مرغ نسبت به گذشته با حجم کمتری صورت می گیرد به 
خبرنگار ما گفت: تولیدات استان کردستان به سایر استان ها منتقل 
می شود و بی توجهی مسئوالن نسبت به این موضوع موجب شده 

تا مرغ تولیدی این استان گران به دست مردم برسد.

مردم منتظر قیمت نزولی باشندس
در همین راستا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان 

بابیان اینکه افزایش نرخ ارز و همچنین تأخیر در تأمین نهاده های 
دامی و طیور موجب ایجاد التهاب در بازار شــده اســت، افزود: 
تولیدکننــدگان مرغ افزایش قیمت نهاده هــای دامی را یکی از 
مشکالت خود عنوان کرده اند که انتظار داریم در راستای هماهنگی 
با سازمان جهاد کشــاورزی و رفع مشکالت به وجود آمده، روند 

نزولی قیمت مرغ گوشتی آغاز شود.
محمد دره وزمی اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید و 
کاهش میزان عرضه، قیمت گوشت مرغ به  یکباره افزایش یافت، 
ولی بر اساس هماهنگی های صورت گرفته اقدام هایی در راستای 

کاهش قیمت مرغ در بازار استان صورت گرفته است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از عرضه 
مرغ منجمــد در بازار خبر داد و افزود: همزمان با دیگر نقاط 
کشــور در روزهای گذشته عرضه مرغ منجمد با قیمت ۱۳۵ 
هزار ریال آغاز شــده است و این روند همچنان برای تثبیت 

قیمت ها دنبال می شود.

در کردستان که قطب تولید این محصول است 
قیمت مرغ پر کشید!

گزارشگزارش

۷8۴۹zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. صلح و آشتی- سخن چین- ماده معطر 
که میت را باآن خوشــبو می کنند ۲. ماده 
بیهوشی- باال- همسایگی- خدای درویش 
۳. فریبــکار- عــازم- از جریان های دوگانه 
ســیم برق ۴. صحنه نمایش- طردکردن- 
 رنــگ آرامش بخــش- حیــوان ملــوس 
 ۵. پول هــا- رودخانــه مــرزی- اضافــی 
۶. خاندان- آشــفتگی – آش ساده- حرفی 
در الفبای عربی ۷. سر به راه- نامی دخترانه 
در منظومــه شمســی- همســر حضرت 
 ابراهیــم»ع« ۸. دفاع کــردن- محبــوس 
۹. آدمکش- واحد شــمارش پنیر- محنت 
۱۰. نگاه خیــره- قورباغه درختی- کثرت 
آمدوشــد- پرچم ۱۱. موشک زیردریایی- 
 پســته کوهی- اســتان ســعدی و حافظ 
۱۲. شــهر زعفران- محل و مکان- شــهر 
آذری- راندن مزاحم ۱۳. چاهی در جهنم- 
ســاززهی فرنگی دارای ۶ ســیم- زمان و 
هنگام ۱۴. عالمت مفعولی- تمدنی باستانی 
در جنوب بین النهرین– کشــتی کوچک- 
دســتور ۱۵. ترشــح کردن- بالها- شاعر و 

روزنامه نگار معاصر و ناشر روزنامه طوفان

۱. کیــف آقای مهندس- بیمــاری انگلی 
گوسفندان ۲. پسوند جمع مونث- ناپاک- از 
سیستم های پخش تصاویر تلویزیونی- ماه 
سریانی ۳. رنگ نفرت- به دنیا آمدن- طایفه 
۴. آغاز ماه قمری– عناصر دسته هفتم جدول 
تناوبی– آب ترکی ۵. کسی که دست وپایش 
از حس افتاده – هدررفتن- عدد رمز- عضو 
شنوا ۶. دل آزار کهنه- ثروت و دارایی- زدنی 
بهانه گیر- رانده شده ۷. قرارگاه- محرم اسرار- 
 شــعله آتش ۸. دالل- از حبوبات پرمصرف 
۹. جواب گرفته- کیا- ســود حــرام ۱۰. 
 شهر روی آب- نفس خسته- آزاد- لنگه در 
۱۱. مظهر ســبکی- مایه حیات- برداشت 
محصــول- گیــاه مقــدس زرتشــتیان 
تفــاوت  نباتــات-  صدمترمربــع-   .۱۲ 
ســاز  آشکارشــدن-  زوج-  مقابــل   .۱۳
تیره ۱۴. بســیار بخشنده- مســافر خانه 
خدا- از نرم افزارهــای مجموعه نرم افزاری 
مایکروسافت آفیس- مغزســر ۱۵. صائم- 

ردوبدل شدن توپ بین دو بازیکن یک تیم فوتبال    افقی
  عمودی
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