
کالهبرداری روی »دیوار«ابتالی سه نفر به »تب کریمه کنگو«
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از یک ترفند جدید سرقت اینترنتی پرده برداشتپس از آزمایش 15 مورد مشکوک به این بیماری خطرناک در تربت جام مشخص شد

پس از تشخیص یک مورد ابتال به تب کریمه کنگو 
در مشهد، آزمایش سه بیمار دیگر نیز در تربت جام 
مثبت اعالم شــد. معاون بهداشــت دانشــکده 
علوم پزشکی تربت جام با اشاره به اینکه 15 مورد 
 مشکوک به این بیماری شناسایی شده اند، گفت: 
تــب کریمه کنگو یک بیمــاری حاد تــب دار و 

خون ریزی دهنده است...

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از به کارگیری ترفند 
جدید کالهبرداران در فضای مجازی پرده برداشت 
و به آگهی دهندگان در ســایت های واسطه گر مانند 
»دیوار« هشــدار داد مراقب پیامک واریز وجه آگهی 
باشید.ســرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا 
خراســان رضوی، در تشریح شیوه جدیدی که برخی 

کالهبرداران فضای مجازی برای...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

صدای پرستاران را بشنویم
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 

استان در گفت وگو با قدس:

مردم از فروش سهام 
عدالت خودداری کنند

 عضو مجمع نمایندگان استان 
در گفت وگو با قدس:

استاندار خراسان رضوی 
اشتیاق رفتن به وزارت 

صمت را ندارد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قدس: مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع  دســتی خراســان  رضوی از تبدیل سدها و 
بندهای اســتان به فضاها و تأسیســات گردشگری 

خبر داد.
ابوالفضل مکرمی  فر در جلســه کمیته گردشــگری 
آب اســتان که در شــرکت آب  منطقه ای خراسان 
 رضوی برگزار شد، با اعالم این خبر افزود: براساس 
تفاهم نامــه وزارت نیــرو و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی ســدهای استان به 
عنــوان قابلیت ها و ظرفیت های گردشــگری مورد 

بهره برداری قرار خواهند گرفت.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
 دســتی خراســان  رضوی ادامه داد: بر پایه تفاهم 
صورت گرفتــه بیــن اداره  کل  میــراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان و شرکت آب 
منطقه  ای، ســدها و بندهــای دارای ظرفیت جذب 
گردشــگر از جمله سد فریمان، ســد درونگر، سد 
ســالمی و سایر ســدها و بندهای استان به فضای 

گردشگری تبدیل خواهند شد.
مکرمی فر یادآور شــد: در اســتان خراسان رضوی 
بیش از 20 ســد و بند با ظرفیت های گردشــگری 
وجود دارند که در حال برنامه ریزی برای اســتفاده 
بیشــتر از آن ها در راســتای توســعه گردشگری 

هستیم.
همچنین محمــد عالیی، مدیرعامل شــرکت آب  
منطقه ای خراســان  رضوی در این جلسه گفت: در 
طرح های گردشگری تأسیسات آبی، حراست از آثار 
باســتانی و حفظ و پایداری شرایط زیست محیطی 
باید به طور کامل توسط سرمایه گذاران مورد توجه 

قرار گیرد.

خستگی به تن کادر درمانی مانده است

.......صفحه 2 

در جلسه شورای شهر 

کلیات طرح تفصیلی 
جنوب غرب مشهد 

تصویب شد

 مدیــر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان خراســان رضوی 
گفت: به افراد دارای ســهام عدالت توصیه می شــود از فروش 
آن خودداری کنند زیرا ارزش آن در حال افزایش است.حسین 
امیر رحیمــی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: مردم در 
مورد تأخیر پرداخت 30 درصد از فروش سهام عدالت از سوی 

بانک ها نگرانی نداشته باشند...

رنا.......صفحه 2 
 ای

ی/
سف

یو
م 

کاظ
د 

سی
س: 

عک

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سه شنبه  17 تیر 1399
  15 ذی القعد        ه 1441  
 7 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9287 

 ویژه نامه 3666  
+ صفحه »میهن« 

)) آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ((
جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت س��یمان جوین )س��هامی ع��ام( به ش��ماره ثبت 39 و شناس��ه ملی 
10380008795 ساعت  8:30 صبح روز دوشنبه  99/04/30 دردفتر شرکت به نشانی مشهد – احمد آباد – بلوار 

رضا - رضا 7 پالک 19  برگزار می شود. 
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می ش��ود با همراه داش��تن مدارک شناس��ایی 

وکارت ورود؛ درجلسه مذکور شرکت نمایند.
تذکر: کلیه سهامداران محترم برای شرکت در جلسه مذکور بایستی بر اساس ماده 99 قانون تجارت با دردست  
 داش��تن مدارک الزم جهت دریافت کارت ورود به جلس��ه از س��اعت 8 الی 13 مورخه 99/04/28 به دفتر شرکت 

واقع درمشهد – خیابان احمد آباد – بلوار رضا – رضا 7 پالک 19  مراجعه فرمایند.
 دستور جلسه:   1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

2- تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29
3- انتخاب حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت ) اصلی و علی البدل (

4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت   5- انتخاب مدیران
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 هیئت مدیره شرکت سیمان جوین
)سهامی عام(  /ع

99
03
25
2

اطالعیه
پی��رو آگه��ی مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده 
ش��رکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان 
خراس��ان رضوی )س��هامی عام( شماره ثبت 
مل��ی 10380430077 در  27616 وشناس��ه 
روز پنجش��نبه 99/4/19 س��اعت 9 صب��ح به 
نشانی میدان تلویزیون ابتدای بلوار شهید 
منتظری بع��د از پمپ بنزی��ن –مرکز رفاهی 
دانش��گاه فردوس��ی از آنج��ا که مش��هد به 
دلیل ش��دت گرفتن شیوع ویروس کرونا در 
وضعیت قرمز قرار گرفته لذا بمنظور رعایت 
پروت��کل ه��ای بهداش��تی و نظر س��تاد ملی 
کرونا جلس��ه مجمع مذک��ور لغو و در فرصت 
مناس��ب دیگری برگ��زار خواهد ش��د لذا از 
اعض��ای محت��رم مجم��ع ) ش��رکتهای تعاونی 
س��هام عدالت( درخواست میگردد از حضور 
در جلس��ه مذکور خ��ودداری نمایند بدیهی 
است برگزاری مجدد جلسه به وقت مناسب 

دیگری اطالع رسانی خواهد شد .
 هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان

خراسان رضوی  9ع
90
32
53

آگهی دعوت  مجمع عمومی عادی 
شرکت حمل و نقل بین المللی جاده بان گستر)با مسئولیت محدود(

 مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت حمل ونقل بین المللی جاده بان گس��تر راس س��اعت 10 
صبح مورخ 1399/4/28 درمحل دفتر ش��رکت با دستور جلسه ذیل تشکیل خواهد شد . لذا از 

سهامداران دعوت  بعمل می آید که در ساعت و روز مقرر در جلسه حضور بهمرسانند.
دستور جلسه :1- گزارش مالی وترازنامه سالیانه شرکت

2- انتخاب یک عضو هیئت مدیره
 شرکت حمل ونقل بین المللی جاده بان گستر

مدیرعامل – احمد زمانیان  ع 9
90
32
84

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت آهنگری پودر مشهد )سهامی خاص(به 
شماره ثبت 13374 و شناسه ملی 10380290276

بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت آهنگری پودر مشهد )سهامی خاص( می رساند که جهت 
اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مندرج در دستورجلس��ه، مقرر اس��ت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت در ساعت 11 صبح مورخ 1399/05/18 در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی مشهد- کیلومتر 15 
جاده کالت روبروی شهرک صنعتی مشهد برگزار گردد لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود تا 

در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستورجلس��ه:1- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش س��رمایه شرکت از مبلغ 30 میلیارد ریال منقسم 
به 30/000/000 س��هم 1/000 ریالی به مبلغ 500 میلیارد ریال منقس��م به 500/000/000 س��هم 1/000 
ریالی از محل تجدید ارزیابی دارائی ها و یا آورده نقدی سهامداران و یا مطالبات حال شده سهامداران 
و س��ایر منابع و طرق پیش بینی ش��ده در قانون تجارت و اساس��نامه ش��رکت و نهایتًا اصالح ماده پنج 

اساسنامه، سرمایه شرکت منقسم به 500/000/000 سهم 1/000 ریالی می باشد.
2- کلی��ه م��واردی که در صالحیت مجم��ع عمومی فوق العاده ب��وده و وفق مقررات و حس��ب صالحدید 

/ع هیئت مدیره شرکت سهامداران در دستورجلسه قرار گیرد.
99
03
28
8

 ش��هرداری کدکن در نظ��ر دارد به 
استناد مجوز شماره 50/148 مورخ 
99/04/14 ش��ورای اس��المی ش��هر 
نس��بت به فروش ی��ک قطعه زمین 
به مس��احت 150متر مربع واقع در 
ک��وی عط��ار ب��ه قیمت کارشناس��ی 

اقدام نماید.
درخواس��ت  متقاضی��ان  از  ل��ذا   
می شود از تاریخ انتشار این آگهی 
به م��دت یک هفته جه��ت دریافت 
اس��ناد مزایده به واح��د امور مالی 

شهرداری مراجعه نمایند. 
شهرداری کدکن 

,ع
99
03
25
0

 آگهی مزایده »نوبت اول«

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ) نوبت دوم ( شرکت تعاونی مصرف کارگران 
عمران قدس رضوی 

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم  ش��رکت تعاونی مصرف کارگران عمران قدس رضوی  ساعت 17  روز 
یکشنبه مورخه 1399/04/29 در دفتر مرکزی شرکت مسکن و عمران قدس رضوی  , محل کالس آموزش ،  خیابان 

دانشگاه باالتر از  خیابان کفائی پالک  439  با دستور جلسه ذیل تشکیل میگردد . 
دست��ور جلس��ه :1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس   2- تصویب صورتهای مالی سال 1398

3- تصویب بودجه پیشنهادی  سال 1399  4-انتخاب اعضای هیئت مدیره و علی البدل به مدت سه سال 
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی  6- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود

تذکر: 1- درصورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید . در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا 3 رای با وکالت و غیر 
عضو فقط یک رای با وکالت می تواند داشته باشد . عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود 
حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی به نشانی مشهد خیابان دانشگاه بعد ازکفائی پالک 439 شرکت مسکن و 

عمران قدس رضوی با همراه داشتن کارت شناسائی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند .
 2-  داوطلبانی که تمایل عضویت در سمت  بازرس را دارند می توانند پس از صدورآگهی دعوت  جهت ثبت نام به 

دفتر شرکت مراجعه و درخواست خود را ارائه نمایند . 
/ع  هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران عمران قدس رضوی

99
03
25
1

س
/ 9
90
32
47

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

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

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

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

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

تعدادنام محلردیف
 مبلغ پایه
ماهیانه

 ضمانت شرکت در
مزایده )ریال(

1
  قطعات زمین به شماره های

 6 و 12 واقع در تیرپارک
 شهرداری جهت نصب کانکس

 و فروش مواد غذایی

 هر متر مربع2 قطعه
600/000 ریال

9/300/000

2
 مغازه شماره 51 واقع در بازار

13/500/0002/000/000 باب ترمینال

آگهی تجدید مزایده- نوبت دوم

/ع
99
02
94
6

ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد

پروین محمدی: سرپرســت اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی 
گفت: یکی از اولویت ها و برنامه اصلی که در اداره کل بیمه ســالمت 
خراسان رضوی از سال گذشته شروع و در سال جاری نیز استمرار دارد؛ 
حرکت به سمت استقرار دولت الکترونیک با هدف تبادل الکترونیکی 
اسناد بستری اســت که در بیمارستان های دولتی دانشگاهی از سال 

گذشته آغاز و در سال جاری با سرعت بیشتری در حال اجراست. 
دکتر علیرضا رمزی در نشســت خبری که به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شد با تشریح برنامه ها و اولویت های این سازمان افزود: استقرار 
دولت الکترونیک از سال گذشته در 9 شهرستان نیشابور، تربت جام، 
تربت حیدریه، چناران، سرخس، درگز، بردسکن، فریمان و به دنبال آن 

در قوچان نیز اجرایی شد.

وی یادآور شــد: خدمات دولت الکترونیک همچنین از مهر سال97 
در بیمارستان های دولتی دانشگاهی شروع شده و از ابتدای خردادماه 
99 به دنبال دستور سازمان، استحقاق سنجی سرپایی عالوه بر 9 شهر 
مذکور )که همزمان با نسخه نویســی انجام می شده است( حدود 54 
درصد از جمعیت 6میلیون و 400 هزار نفری اســتان یعنی 3میلیون 
و 300 هزار نفر را زیر پوشــش خدمات بیمه سالمت قرار داده است 
که با اجرای طرح استحقاق سنجی الکترونیک مسیر ارائه خدمات به 

بیمه شدگان بیمه سالمت هموارتر خواهد شد.
وی گفــت: نظام ارجاع یک همراه با نسخه نویســی الکترونیک برای 
بیمه شــدگان توسط پزشک خانواده از مرداد ماه امسال شروع خواهد 
شــد که در این راســتا آموزش به پزشــکان مربوطه و مؤسسه های 

پاراکلینیک و داروخانه ها آغاز شده است.
دکتر رمزی به چالش های موجود در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: 
عدم ارائه وب سرویس توسط شرکت های نرم افزارنویس برای مؤسسه ها 

)داروخانه، آزمایشگاه و...(، سرعت ضعیف اینترنت در کشور
و نبود همکاری مطلوب بیمه های تکمیلی سه چالش مهم در راستای 

نسخه نویسی الکترونیکی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه ارائه خدمات به بیماران مبتال به کرونا نیز گفت: 
بیماران مبتال به کرونا که فاقد هر گونه پوشــش بیمه ای هستند در 
صورت تمایل به پرداخت کل مبلــغ مصوب در همان تاریخ مراجعه 
برایشان دفترچه صادر خواهد شــد و در صورت تمایل به استفاده از 
یارانه درمان، آزمون ارزیابی وســع توســط وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی با فاصله زمانی 24 تا 48 ســاعت به جــای یک ماه برای 
آن ها انجام و براســاس نتیجه این آزمون بــرای دهک های 1، 2 و 3 
دفترچه بیمه سالمت رایگان و برای دهک های 4، 5 و 6 دفترچه بیمه 
ســالمت با 50درصد مشــارکت در پرداخت سرانه و برای دهک های 
7 به باال دفترچه بیمه ســالمت با 100 درصد مشارکت در پرداخت 

سرانه صورت می پذیرد.دکتر رمزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در 
خصوص پرداخت مطالبات سازمان های طرف قرارداد بیمه، به تسویه 
بدهی های بیمه ســالمت به مؤسسه ها و مراکز درمانی استان اشاره و 
تصریح کرد: با پرداخت هایی که در اسفند 98 و فروردین 99 صورت 
گرفت، در مجموع حدود 725 میلیارد تومان از مطالبات مؤسسه های 
طرف قرارداد با این اداره کل پرداخت شد، به طوری که می توان گفت 
با پرداخت این مبلغ، بدهی های سال97 این اداره کل به مؤسسه های 
درمانی طرف قرارداد تسویه شد و در خصوص مطالبات سال 98 نیز 
داروخانه ها تا آذر ماه تسویه و بخشی از مطالبات دی ماه داروخانه های 

ارائه دهنده داروی خاص نیز پرداخت شده است.
وی ادامه داد: همچنین مطالبات بیمارســتان های غیر از دانشگاهی 
تا مهرماه و بخشــی از آبان 98 پرداخت شــده است. سایر مطالبات 
مؤسسه های درمانی طرف قرارداد از قبیل پزشکان، درمانگاه ها و مراکز 
دیالیزی و پاراکلینیک شهریور ماه نیز در همین راستا پرداخت و تسویه 

شده است.
رمزی افزود: مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی سطح استان نیز در 

بخش سرپایی تا دی 98 و در بخش بستری تا آبان 98 پرداخت شده 
اســت. وی ادامه داد: همچنین تا پایان هفته جاری مبلغ 98میلیارد 
ریال بابت یک درصد ارزش افزوده ســال 98 و نیز مبلغ 68 میلیارد 
ریال بابت سطح یک صندوق روستایی سال1399 در مجموع به مبلغ 
16میلیارد و 600میلیون تومان به حساب دانشگاه های علوم پزشکی 

استان واریز خواهد شد.

سرپرست اداره کل بیمه سالمت خبر داد
مرداد ماه؛ آغاز نسخه نویسی الکترونیک در خراسان رضوی

مدیر کل میراث فرهنگی استان:مدیر کل میراث فرهنگی استان:

سدهای خراسان رضوی به فضاهای گردشگری تبدیل می شوندسدهای خراسان رضوی به فضاهای گردشگری تبدیل می شوند



خستگی به  تن کادر درمانی مانده است

صدای پرستاران را بشنویم
علی محمدزاده: بــا قطعیت می توان گفت 
بیشــتر ما در تعامالت و رفتارهــای فردی و 
اجتماعی خود به جــای اتکا به منطق تحت 
تأثیر احساســات قــرار می گیریم و به همین 
خاطر در بیشتر موارد شاهد رفتارهای صفر و 

صدی هستیم.
بدون هیچ مقدمه چینی به بیان یک مصداق 
عینی تازه این موضوع می پردازیم که از چند 
ماه پیش آغاز شــد. زمانی که وجود ویروس 
مرگبار کرونا در کشــور ما ثابت شد و در خانه 
مانــدن راه مقابله با این بیماری بود گروهی از 
هموطنان ما اجازه در خانه ماندن نداشتند و 
باید در مبارزه ای رودررو این دشمن نامرئی را 

از جامعه دور می کردند.
کادر درمانی در میان هیجان های عمومی ایجاد 
شــده در آن مقطع ســربازان سالمت نامیده 
شدند و عده ای، جان باختگان کادر درمانی در 
این مدت را شــهید می دانستند )که البته هم 
باید این گونه باشد( کمپین های مختلفی در 
سراسر کشور به راه افتاد تا ارادت خود را به این 

قشر زحمتکش اعالم کنند.
هــر چــه بــود کادر درمانی با وجــود تمام 
کمبودهای ریشه ای و گالیه هایی که از سال ها 
پیش در بحث حقوق خود داشــتند مشتاقانه 
ایستادند و از نجات جان هموطنان خود مسرور 
شدند در حالی که متأسفانه بسیاری از آنان نیز 

جان خود را در همین راه از دست دادند.
آن روزها گذشــت و اندکــی اوضاع به حالت 
عادی بازگشــت و همین کادر درمانی خسته 
و رنجور از شــرایط سخت پشت سر گذاشته 
تصور کردند شاید حاال که بیشتر از هر زمان 
دیگری ارزش کارشــان مشخص شده بتوانند 
خواسته های قانونی خود را یک بار دیگر تکرار 
کنند و این بار پاسخی شایسته دریافت کنند 
اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه برخوردهایی 
صورت گرفت که دل بســیاری از آنان را بیش 

از پیش شکست.
با تمــام این اوصاف روزنامه قدس برحســب 
وظیفه ذاتی خــود که همواره بــرای احقاق 
حقوق اقشار مختلف تالش داشته این بار نیز با 
تکرار چندمین بار خواسته های کادر درمانی و 
به طور خاص پرستاران به دنبال حل مشکالت 

این حوزه است.

عدالت در پرداخت هاس
به گفته یکی از پرستاران در حالی که صحبت 
از جبران خسارت یا کمک هزینه برای مشاغل 
آسیب دیده از کروناست، اما سخنی از پرداخت 

کارانه های تشویقی که مقرر 
بود به کادر درمانی پرداخت 
شود نیســت و تنها یک بار 
در اواخر سال گذشته مبلغی 
تحت این عنوان به پرستاران 
پرداخت شد و دیگر خبری 

نشد.
البته آن گونــه که متولیان 
این موضوع مدعی شــده اند 
گویا دیوان عدالت این گونه 
پرداختی هــا را غیرقانونــی 
دانسته است، از سوی دیگر 
همان کارانه هایی که به نحوه 

محاسبه آن اعتراض داریم هم با بیش از یک 
سال تعویق پرداخت می شود و چون در قالب 
ســاعت اضافه کاری پرداخت می کنند عماًل 

امکان محاسبه و بررسی آن وجود ندارد.
وی بــا اشــاره به خواســته چندین ســاله 
پرســتاران برای اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری می افزاید: متأسفانه کد 
خدمات پرستاران در قالب کدهای هتلینگ 
تعریف شــده و این در حالی است که بخش 
زیــادی از خدمات پرســتاری بــا کدهای 
پزشــکان تعریف شده و خدماتی که پرستار 
انجام می دهد به حســاب پزشکان گذاشته 
می شود که موجب باال رفتن هزینه بیماران 
هم می شود و از سوی دیگر چیزی به پرستار 

پرداخت نمی شود.
به گفتــه وی پرســتاران به دنبــال برابری 
پرداخت ها به پرســتاران و پزشکان نیستند 

اما باید عدالت پرداختی هم 
رعایت شود.

گالیــه دیگر پرســتاران از 
کیفی ندانستن اضافه کاری 
پرستاران از ســوی مدیران 
علوم پزشکی است؛ حال آنکه 
اوالً پرستاران همان خدمات 
معمولی ساعات شیفت عادی 
را در ســاعات اضافه کاری 
هم انجام می دهند و ثانیاً بر 
حسب نیاز محل خدمت خود 
اضافــه کاری می کنند پس 
چگونه می شود یک خدمت 
را در ســاعت عادی کیفی بدانیم و در ساعات 
اضافه کاری همان خدمت را غیرکیفی بنامیم.

ایــن در حالی اســت کــه بر اســاس اعالم 
علوم پزشــکی به دلیل کاهــش درآمدها در 
 زمان شــیوع کرونا و تعطیلی بیمارســتان ها 
اضافه کاری ها جزو دیون پرستاران خواهد بود 

و در آینده پرداخت می شود.
مشکل دیگر این است که در ماه های گذشته 
شــیفت پرســتاران با عنوان شیفت کرونایی 
تعریف می شد تا پرســتاران کمتر در معرض 
ابتال باشند و حقوق و مزایا هم به همین تناسب 
پرداخت می شد اما اکنون که دوباره شرایط به 
وضعیت زمان کرونا بازگشــته دیگر خبری از 
شیفت ها یا مشــوق های کرونایی هم نیست 
و شــمار زیــادی از کادر درمانی با برنامه های 

فشرده کاری روبه رو هستند.
اما در کنار مشــکالت ذکر شده باید به چند 

مشکل بنیادی تر نیز اشاره کرد؛ اینکه بر اساس 
فرمول نســبت تعداد بیمار و پرستار شرایط 
کاری پرســتاران در کشور ما اسفبار است و با 
اســتانداردها فاصله بسیار دارد و تنها با جذب 
نیروی جدید می توان از فشار کاری شاغالن در 
این حوزه کاست که البته وعده ای همیشگی 
بوده و هســت که امیدواریم به زودی محقق 

شود.

 ادای دین نمایندگان مجلسس
به پرستاران 

موضــوع دیگری که بــه نظر می رســد اگر 
نمایندگان مجلس به سربازان سالمت احساس 
ِدینی دارند از این طریــق می توانند آن را ادا 
کنند، مســئله ســخت و زیان آور دانســتن 
پرستاری در بخش های مختلف حوزه درمانی 

است.
بر اساس قانون مشاغل ســخت و زیان آور؛ 
کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که 
در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی 
و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و 
در اثر اشــتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر 
از ظرفیت های طبیعی )جسمی و روانی( در 
وی ایجاد شود که نتیجه آن بیماری شغلی 
و عوارض ناشی از آن باشد. بر اساس همین 
تعریف چگونه می توان تصور کرد پرستاری 
که در بخش عفونی و با شــیفت های فشرده 
و در معــرض ابتال به انــواع بیماری خونی 
شاغل است اما جزو مشاغل سخت محسوب 
نمی شود.چگونه می توان باور کرد پرستاری 
پس از 18 ســال خدمت کمتر از 4میلیون 
تومان دریافتی داشــته باشد و انتظار داشت 
گالیه ای نداشته باشد یا پرستاری که سالیان 
ســال تحت عناوین تبصره ای و شرکتی و یا 
هر عنوان دیگری کار کند و همیشــه ترس 
داشته باشــد که مبادا پایان سال عذر او را 
بخواهنــد و همین تبدیل وضعیت ها یکی از 
خواســته های قانونی و چندین ساله همان 
ســربازان سالمتی اســت که توقع مبارزه و 
مقابله با بیمــاری مرگباری چون کرونا را از 

آن ها داریم.
کالم آخر اینکه، ای کاش به جای برخوردهای 
احساسی و گاه متناقض، رفتار منطقی داشته 
 باشــیم، به اندازه حرمت بگذاریــم و به اندازه 
و بر اســاس اخالق و قانون حقــوق آن ها را 
پرداخت کنیم نه آنکه یک روز شــعار دوست 
دارم برایشــان بنویسیم و یک روز دیگر حتی 

اجازه ندهیم خواسته هایشان را بگویند.

 هرج  و مرج قیمت ها در بازار مشهد •
و جای خالی دستگاه های نظارتی

چند هفته ای است که شاهد گرانی روزافزون اجناس و کاالهای 
مختلف به  ویــژه اقالم پرمصرف غذایی از جمله برنج، شــکر، 
تخم مرغ، حبوبات، گوشت، مرغ و امثال آن در بازار مشهد هستیم 
و شرایطی در بازار حاکم شده که دیگر نمی توان گران فروشی و 
تخلف صنفی را به  راحتی تشــخیص داد. تفاوتی هم نمی کند 
افزایش قیمت ها ناشــی از تخلف صنفی و گران فروشــی باشد 
یا ابالغیه های قانونی؛ آنچه مهم اســت اینکه گرانی و بی ثباتی 
قیمــت کاالها هر روز زندگی را به کام مردم تلخ تر از روز قبل و 
سختی معیشت، کمر هزاران هزار نان آور خانواده های مشهدی 
را خم کرده است.جالب آنکه مســئوالن و متولیان بازار که در 
گذشته به هنگام افزایش قیمت های مناسبتی، در مورد عوامل 
مؤثر بر افزایش قیمت هــا دلیل و منطق می آوردند و از کنترل 
بازار و برخورد با گرانفروشان دم می زدند؛ این روزها گویی روزه 
سکوت گرفته اند؛ دیگر کسی آمار بازرسی ها و پرونده های ارسالی 
بــه تعزیرات و تعداد محکومان و متخلفــان صنفی و... را اعالم 
نمی کند و از دالیل و عوامل زمینه ساز گرانی سخنی نمی گوید.

با گشت  و گذاری مختصر در بازار مشهد هم کامالً آشکار است 
که عنان کار از دســت این بزرگواران خارج شده، فتیله همان 
اقدام های نه  چندان قاطع نیز پایین کشیده شده و به  جز موارد 
معدودی برخورد با متخلفان صنفی، تالش مؤثری در این زمینه 
شاهد نیستیم و به  جرئت می شود گفت حتی در مواردی خود 
متولیــان، باعث  و بانی این گرانی ها بوده انــد و اگر در این  بین 
مســئولی هم حرفی زده و وعده ای داده، حتماً ادعایی واهی و 
وعده ای توخالی بیش نبوده است؛ همچنان که پیش  از این نیز 
در بیشــتر موارد هیچ کار اساسی از سوی دستگاه های مسئول 
برای رفع مشکل انجام  نشده است.در حالی  که این روزها با توجه 
به بدتر شــدن شــرایط اقتصادی مردم به دلیل شیوع بیماری 
کرونا، باید بیشــتر از گذشــته »کنترل و نظارت بر بازار« مورد 
توجه قرار می گرفت، اما حتی اگر بنا به ادعای برخی مسئوالن، 
برخوردهای قانونی با متخلفان صورت می گیرد، این برخوردها 
مانع بزرگی بر سر راه افزایش قیمت ها نبوده و نتوانسته بازار را 
کنترل کند. وضعیت کنونی بازار مشهد به  گونه ای است که مردم 
عادی توان تشخیص گرانی از گران فروشی را ندارند که بخواهند 
تخلف صنفی را گزارش کنند و رســیدگی به آن را در دســتور 
کار بازرســان قرار دهند. از طرفی هــرج  و مرج موجود در این 
بازار فرصت بی سابقه ای را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم 
کرده اســت و به همین خاطر همه روزه شوک های پی درپی در 
قیمت انواع کاالها و اجناس رخ می دهد که مردم و به  ویژه اقشار 

کم درآمد و ضعیف جامعه، خسارت دیدگان اصلی آن هستند.
در این  بین برخی تشکل های دولتی و صنفی که وظیفه کنترل و 
جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها و برخورد با گرانفروشان 
را بر عهده  دارند، عالوه بر آنکه عملکرد قابل قبولی از خود بروز 
نداده اند، در مواردی چون تعیین و ابالغ نرخ نامه های غیرمنطقی 
و اعالم قیمت های رســمی باالتر از کف بازار، حتی موجب باز 
شدن فضای تاخت  و تاز برای سودجویان و هرج  و مرج در بازار 
شــده اند.در حال حاضر گرانی رو به رشد اقالم مورد نیاز مردم 
و مایحتاج روزانه خانواده ها، واقعیتی اســت که در بازار مشهد و 
دیگر شــهرهای خراسان رضوی به چشم می خورد؛ هرج  و مرج 
قیمت ها بیداد می کند و مردم که مرجع تشخیص قیمت واقعی 
در دسترس ندارند، به  ناچار تن به خرید کاالی مورد نیازشان با 
هر قیمتی می دهند.به نظر می رسد در چنین شرایطی، تنها خود 
ما مردم هستیم که می توانیم مؤثرتر از هر دستگاه و مسئولی، بار 
سنگین گرانی اجناس و ارزاق عمومی را از دوش خانواده هایی که 
به  ویژه در این روزهای سخت کرونایی، زندگی به کامشان نیست 
و زیر بار فقر و تهیدستی کمر خم کرده اند، برداریم؛ با این امید 
که دستگاه های متولی کنترل بازار نیز با تمام توان وارد میدان 
شده و با اتخاذ سیاست و برنامه های کارآمد برای تأمین مایحتاج 
عمومی با قیمت مناسب، اقدام کنند و صدالبته جای دستگاه های 
نظارتی و برخورد با فرصت طلبان، گرانفروشــان و معدود کسبه 

بی انصاف، نباید خالی بماند.

 عضو مجمع نمایندگان استان 
در گفت وگو با قدس:

 استاندار خراسان رضوی •
اشتیاق رفتن به وزارت صمت را ندارد

 رضا طلبــی: نماینده 
بجســتان و گنابــاد در 
اسالمی  شورای  مجلس 
گفــت: اگرچــه معاون 
رئیس جمهــور  اول 
بــر حضــور اســتاندار 
در  رضــوی  خراســان 

وزارت صمــت اصرار و تأکید دارد، اما نمایندگان اســتان با 
 این موضوع مخالف هســتند.محمد صفایــی در گفت وگو با 
قــدس آنالین اظهار کرد: اگرچه معاون اول رئیس جمهور بر 
حضور استاندار خراسان رضوی در وزارت صمت اصرار و تأکید 
دارد، اما نمایندگان استان با این موضوع مخالف هستند.نماینده 
گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی افزود: از طرفی در 
صورت حضور احتمالی استاندار در وزارت صمت، ممکن است 
استاندار بعدی در فرصت محدود و یکساله باقیمانده از دولت 
فعلی اعتقاد و باوری به طرح های استاندار قبلی نداشته باشد 
که از این رو این موضوع سبب از بین رفتن تالش های صورت 
گرفته در دوران آقای رزم حسینی خواهد شد.وی با بیان اینکه 
رفتن احتمالی رزم حسینی به نفع استان نیست، تصریح کرد: 
استاندار نیز اشتیاق زیادی برای رفتن از استان ندارد و برای به 
نتیجه رساندن طرح هایی که در خراسان رضوی از جمله مثلث 

توسعه اقتصادی آغاز کرده، مصمم و پیگیر است.

 با هدف کاهش حجم مراجعات مردم 
به ناوگان حمل و نقل عمومی 

 طرح زوج و فرد در مشهد •
برداشته می شود؟

هاشم رسائی فر: معاون 
و  محیط  سالمت  مرکز 
کار وزارت بهداشــت به 
مصاحبه ای  در  تازگــی 
اعــالم کرده بــود که با 
ترافیک در  اجرای طرح 
تهران و شهرهای بزرگ 
مخالف هستیم؛ چرا که با اجرای آن مردم مجبور به استفاده از 

وسایل حمل و نقل عمومی می شوند. 
گفته های معاون وزارت بهداشــت چندان هم بی ربط نیست؛ 
چرا که وقتی میزان اســتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
بیشتر و بیشتر شود قطعاً میزان انتشار ویروس کرونا و درصد 

ابتالی مردم باال می رود.
یکی از شهروندان مشــهدی با اشاره به اینکه هر اقدامی که 
به تجمع کمتر مردم و رعایــت فاصله گذاری های اجتماعی 
بینجامد بدون تردید می تواند به جلوگیری از شــیوع کرونا 
کمک کند، گفــت: با اینکه مطمئناً حــذف ممنوعیت ها و 
محدودیت های ترافیکی در هســته مرکزی شهر مشهد که 
طرح زوج و فرد در آنجا اجرا می شــود ســبب افزایش حجم 
ترافیکــی در این محدوده خواهد شــد اما ایــن موضوع اگر 
 قطعی شــود به حتم خیلی ها تمایلی برای استفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومی نخواهند داشت و این از حجم مراجعات 
مردم به اتوبوس، تاکسی و مترو خواهد کاست و تجمعات را 

ضعیف تر خواهد کرد.
شــهروند دیگری نیز گفت: برداشته شــدن طرح زوج و فرد 
می تواند برای مردم هزینه های بیشــتری در پی داشته باشد 
چون آن ها متمایل به اســتفاده از وســایل نقلیه خودشان 
خواهند شد اما برای کنترل شیوع ویروس کرونا می تواند اقدام 
خوبی باشــد؛ چرا که تجمعات کمتر خواهد شد و این یعنی 

انتشار کمتر کرونا.
مجید بخت آزما، مسئول روابط عمومی معاونت عمران و حمل 
و نقل شــهرداری مشهد در واکنش به گفته های معاون وزیر 
بهداشت در خصوص برداشته شــدن طرح های ترافیکی در 
تهران و شــهرهای بزرگ تر گفت: طرحی که مد نظر اســت 
بیشــتر برای تهران کاربرد دارد که در هســته مرکزی شهر 
تهران ممنوعیت ها همیشــه اعمال می شود و در رینگ دوم 
محدودیــت یا همان طرح زوج و فرد را دارند اما در مشــهد 
که فقط طرح زوج و فرد را در هســته مرکزی شــهر داریم و 
این طرح محدودیت ایجاد می کند ممنوعیت چندان کارایی 

نمی تواند داشته باشد. 
وی در ادامه افزود: در عین حال چنانچه ستاد مقابله با کرونا 
به این نتیجه برسد که طرح زوج و فرد در مشهد باید برداشته 
شــود به دلیل اینکه مصوبات ســتاد برای همه دســتگاه ها 

الزم االجراست ما نیز اقدام خواهیم کرد.

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 
در گفت وگو با قدس:

مردم از فروش سهام عدالت خودداری کنند•
قدس آنالین: مدیر کل 
امور اقتصــادی و دارایی 
اســتان خراسان رضوی 
گفــت: به افــراد دارای 
ســهام عدالــت توصیه 
آن  فروش  از  می شــود 
خــودداری کننــد زیرا 

ارزش آن در حال افزایش است.
حسین امیر رحیمی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
مردم در مورد تأخیر پرداخت ۳۰ درصد از فروش سهام عدالت 

از سوی بانک ها نگرانی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: یکی از مواردی که ســبب طوالنی شــدن 
پرداخت وجه حاصل از فروش سهام عدالت توسط کارگزاری 
بانک ها می شــود داشــتن کد بورسی و شــیوه مستقیم یا 
غیرمستقیم مدیریت ســهام است، به طوری که اگر فرد کد 
بورســی نداشته باشد به دلیل حجم تقاضای زیادی که برای 
دریافت این کد در کشور وجود دارد میانگین زمانی بین ۷ تا 

1۰روز برای صدور آن زمان می برد.
مدیــر کل امور اقتصادی و دارایی خراســان رضوی افزود: از 
طرفی افرادی که شــیوه غیرمستقیم را انتخاب کرده باشند 
فرایند فروش سهام آن ها توسط کارگزاری بانک ها کمی زمانبر 

است.
وی ادامه داد: افرادی که ۳۰درصد از ســهام خود را از طریق 
کارگزاری بانک ها به فروش رسانده اند و هنوز پولی به حساب 
آن ها واریز نشــده است نگران نباشــند زیرا با توجه به روند 
صعودی قیمت این سهام، مبلغ بیشتری نسبت به گذشته به 

حساب آن ها واریز خواهد شد.
امیر رحیمی تصریح کرد: یکــی از موارد دیگری که موجب 
طوالنی شــدن فروش ســهام عدالت و به طور طبیعی واریز 
به حســاب افراد می شود این اســت که در حال حاضر فقط 
۳۰ درصد از این ســهام آزاد شده است که این موضوع سبب 
می شود کارگزاری ها با مســائلی در نحوه چگونگی واگذاری 
ســهام ها به طوری که سقف تعیین شده رعایت شود مواجه 
شــوند، در صورتی که اگر این سهام به طور کامل آزاد باشد 
این مسئله از بین خواهد رفت و متقاضیان در فرصت زمانی 
یک الی دو روز می توانند به منابع مالی خود دست پیدا کنند.

وی افزود: برگه های سهام عدالت که در اختیار افراد قرار گرفته 
است اغلب بین 4۹۰ تا ۵۳۲ هزار تومان ارزش اولیه آن ها بوده 
که ارزش واقعی این برگه های ســهام در حال حاضر بین 14 
تا 1۵میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که وجه تقریبی حاصل 
از فروش ۳۰درصد از شــرکت های بورسی این سهام به طور 

میانگین 4/۵ میلیون تومان برآورد می شود.
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قدس: رئیس شــورای شهر مشهد با بیان 
اینکــه مدیریت شــهری بــا تصمیم های 
ستاد اســتانی و ملی پیشــگیری از کرونا 
همــراه خواهد بود، گفت: شــهرداری کار 
تبلیغاتی در خصوص ضرورت اســتفاده از 
ماســک را آغاز کرده که البته این موضوع 
برای حساس سازی شهروندان باید تشدید 
شــود چون حفظ جان مردم بر همه چیز 

مهم تر است.
محمدرضــا حیــدری در نــود و هفتمین 
جلسه علنی شورای شــهر مشهد تصریح 
کرد: سیاست ســتاد ملی و استانی مقابله 
با کرونا، کنترل و پیشــگیری توسط خود 
مردم اســت و محدودیت های موج نخست 

جز در شرایط خیلی حاد اجرا نمی شود.
وی با اشاره به حضور غالمحسین صاحبی، 
عضو علی البدل شــورای اســالمی شــهر 
مشــهد که به عنوان جایگزین امیر شهال 
در جلسات به صورت رسمی حضور خواهد 
داشــت، گفت: رویکرد خدمت در کارنامه 
این عضو شورا می تواند به ظرفیت شورای 

پنجم کمک کند.

طرح جامع سوم مشهد فاصله س
چشمگیری با واقعیت های شهر دارد

رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری 
شــورای شــهر مشــهد که ناطق پیش از 
دســتور جلســه علنی بود، نکاتی درباره 

طرح های تفصیلی مشهد بیان کرد.
محمدهــادی مهدی نیــا بــا بیــان اینکه 
طرح هــای تفصیلی بــه عنــوان یکی از 
مهم ترین اســناد توسعه شــهری در چند 
دهــه اخیر ابزاری بــرای هدایت و کنترل 
شهرها بوده اســت، عنوان کرد: این اسناد 
باید در یک فرایند کنشگر بتواند هم افزایی 
مطلوبی میان تمامــی ذی نفعان و عناصر 
تأثیرگذار توســعه شــهری برقرار و ضمن 
دقت نظر بــه واقعیت های موجود شــهر، 
ســاختاری هدفمند برای آینده شهر تصور 

کند.
وی ساختار پویای شــهر را فرسنگ ها دور 
از قواعد و قوانیــن انعطاف ناپذیر طرح های 
حــال حاضر عنــوان کرد و ادامــه داد: در 
حالی که ذات این موجود زنده به ســرعت 
در حال تغییر و تحول اســت، ساختارهای 
غیرمنعطف طرح های شــهری همچنان بر 
طبل ضوابط کمی خود می کوبند، از همین 
روست که انعطاف ناپذیری برخی ضوابط و 

مقررات در مقابل ذات پویا و ســیال شهری 
به صورت قابل توجهی طرح های توســعه 
شــهری و تحقق پذیری آن ها را تحت تأثیر 

قرار داده است.

تذکر به شهردار برای استعفای س
معاونش 

در ادامه عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی 
شــهر مشهد نســبت به ضعف شهردار در 
پیگیــری و حمایــت از معاونش و مدیران 
حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 

تذکر داد. 
محمدحسین ودیعی به شهردار مشهد در 
خصوص استعفای شهریار آل شیخ، معاون 
سابق برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 

تذکر داد.
وی گفــت: تذکر من در خصوص ضعف در 
پیگیــری و حمایت از معاونــت و مدیران 
حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
و همچنین تأکید بر ضرورت توجه جدی به 
این حوزه است. در حال حاضر شهرداری ها 
مشــمول آیین نامه مقررات تخلفات اداری 
شده اند و برخوردهای کیفری و درست در 
این زمینه نیاز به پیگیری بیشتر از سمت 

شهردار دارد.

تصویب کلیات طرح تفصیلی غرب س
مشهد 

در ادامه کلیات و بخشــی از جزئیات طرح 
تفصیلی حوزه غرب مشهد به تصویب اعضا 

رسید. 
و شهرســازی  عمران  رئیس کمیســیون 
شــورای اسالمی شهر مشــهد در این باره 
گفت: مســتند به بند ۳4 ماده 8۰ قانون 

تشــکیالت، وظایف و انتخاب شــوراهای 
اسالمی کشــور و انتخاب شهرداران، طرح 
تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب غرب در 
قالب خالصه گــزارش، دفترچه ضوابط و 
مقررات و آلبوم نقشــه های پیشنهادی در 

این جلسه شورا تأیید شد.
محمدهادی مهدی نیا افزود: این طرح برای 
تصویب نهایی به کمیسیون ماده ۵ ارسال 

خواهد شد.
وی ادامه داد: در موضوع محاســبات ریالی 
مرتبط با تراز مالی فیزیکی، جمع درآمدهای 
طرح ناشــی از تراکم ها و کاربری ها با فرض 
تحقق 1۰۰ درصدی ظرفیت های درآمدی، 
مبلغ 18۳ هزار و ۷۰ میلیارد ریال و جمع 
هزینه هــا ۳۷4 هــزار و ۷۷۰ میلیارد ریال 
تعیین شده و تراز هزینه و درآمد طرح 1۰4 

درصد منفی است. 
و شهرســازی  عمران  رئیس کمیســیون 
شورای اسالمی شهر مشهد گفت: همچنین 
بــا توجه به نقش جابه جایــی عمده بولوار 
نمــاز در حوزه جنوبی و ســاخت چپگرد 
برای این محور و همچنین مســدود شدن 
امتداد بولوار نماز پس از تقاطع هاشــمیه، 
مشــکالت ترافیکی متعدد بولوار هاشمیه، 
عدم توانایی برای بارگذاری بیشتر ترافیک 
عبــوری در این محور به منظور تســهیل 
جریان ترافیک عبوری و تکمیل ســاختار 
نقشه سلسله مراتب دسترسی ادامه بولوار 
نماز در هم پیوندی شــبکه شریانی درجه 
۲ اصلی، پیشــنهاد می شود ارزیابی امکان 
ساخت تونل شهری در ادامه بولوار نماز تا 

بولوار شهید برونسی صورت پذیرد.
وی افــزود: همچنیــن با توجــه به نقش 
و عملکــرد محــور وکیل آباد بــه عنوان 

اصلی ترین کریدور شــرقی- غربی شــهر 
مشــهد و نبود معبر جایگزین به جای این 
محور در حال حاضر، نقش شریانی درجه 
یک بولــوار وکیل آباد در سلســله مراتب 
شــبکه معابر مشابه پیش بینی طرح جامع 

مصوب، مورد تأکید قرار گرفت.
مهدی نیــا ادامه داد: با توجــه به ضرورت 
نگاه کل نگر در خصوص بلندمرتبه ســازی 
در کالنشــهر مشــهد و بررســی تمامی 
ظرفیت هــای بلندمرتبه ســازی به صورت 
یکپارچــه بــه منظــور آگاهــی از میزان 
بارگذاری هــا و پیگیــری ایــن موضوع بر 
اساس اسناد مطالعاتی، ضمن ارائه پیشنهاد 
دو پهنــه بــا ظرفیت بلندمرتبه ســازی و 
پیش بینی امکان افزایش شــدت استفاده 
 از زمیــن بــا رویکــرد توســعه مبتنــی 
بر حمل و نقل همگانی در حوزه پیرامونی 
ایستگاه های قطار شهری در محدوده حوزه 
جنوب غرب، مجدد نســبت به پیگیری و 
تکمیل سند یکپارچه بلندمرتبه سازی شهر 
مشهد به عنوان ســند باقیمانده در طرح 

جامع مصوب تأکید می شود.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای 
اسالمی شهر مشــهد نیز در این باره گفت: 
در این طرح 18 هزار میلیارد ریال در بخش 
منابع کســری درآمد خواهیم داشت و در 
عمل در منابع ایراد و ابهام جدی وجود دارد.

بتول گندمی افزود: در بخش هزینه ها نیز 
با فرض اینکه پــروژه کمربند جنوبی اجرا 
شــود، 1۹1 هزار ریال تــراز منفی خواهد 

بود.
وی ادامــه داد: تــالش می کنیم در بخش 

درآمدها و هزینه ها شفاف سازی شود.
در این جلســه کلیــات و بندهایی از این 
طرح مصوب شــد و بندهایی نیز از جمله 
تصمیم گیــری در خصــوص ادامه یا عدم 
ادامه پروژه کمربند جنوبی برای بررســی 
و تصویب به جلســه بعدی شورای اسالمی 

شهر مشهد موکول شد.
همچنین روز گذشــته جمعــی از فعاالن 
زیست محیطی با حضور در مقابل شورای 
اسالمی شهر مشــهد خواستار اجرا نشدن 
پــروژه ترافیکــی کمربند جنوبی مشــهد 
و همچنیــن تغییر کاربری ایــن پروژه از 
ترافیکی به زیستگاهی و تفرجگاهی شدند 
که این موضوع در جلســه آینده شــورای 
اسالمی شهر مشهد و در ادامه مصوبه طرح 
تفصیلی حوزه غرب مشهد بررسی می شود.

در جلسه شورای شهر 

کلیات طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد تصویب شد
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انتصابانتصاب

 رئیس اتحادیه امالک مشهد در واکنش
 به گالیه های شهروندان پیشنهاد داد

 ورود دادستانی به پرونده •
افزایش بی ضابطه اجاره مسکن

مهر: قیمت هــای رهن و 
اجاره مسکن در چند ماه 
تــا ۱۰۰درصد  اخیر ۵۰ 
افزایش پیدا کرده اســت. 
برخی متصدیان امالک این 
افزایش قیمت را مربوط به 
کارشناســی  قیمت های 

نشــده مالکان و ســایت دیوار، افزایش قیمت مصالح و همچنین 
افزایش قیمت پروانه منزل عنوان کردند.

قربانی، یکی از مستأجران مشهدی گفت: سه سال است منزلی در 
وکیل آباد با مبلغ ۵۰ میلیون تومان رهن و 2میلیون تومان اجاره را 
تهیه کرده ام. زمستان سال ۹۸ صاحبخانه اجاره را ۵۰۰ هزار تومان 
افزایش داد و پس از چند ماه در اردیبهشــت ماه مجدد ۵۰۰ هزار 
تومان به اجاره افزود. به ناچار و به دالیلی از جمله پیدا نکردن منزل 

بهتر با اجاره مناسب، خانه کنونی را تمدید کردم.
امیر یکی دیگر از مســتأجران گفت: پس از افزایش قیمت اجاره و 
باال رفتن شدید هزینه آن، متأسفانه دیگر توان زندگی مستقل را 
از دســت دادیم و اکنون من و همســرم با خانواده هایمان زندگی 
می کنیم. وی همچنین افزود: شرایط و هزینه اجاره به یکباره دچار 
افزایش وحشتناکی شد به  گونه ای که بعضاً تا دو برابر افزایش داشت 
که در توان من نبود. این شهروند مشهدی ابراز کرد: هزینه اجاره در 
شهر مشهد بسیار باالست و حتی گاهی در حاشیه شهر نیز منزل 

مناسبی پیدا نمی شود.
یکی از متصدیان امالک مشهدی گفت: برخی واحدهای اجاره ای 
که اجــاره آن ها حدود ۶۰۰ هزار تومان بــوده، در حال حاضر به 
قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. متأسفانه مبلغ 
رهن منزل نیز به دلخواه صاحبخانه تعیین می شود و هر کسی هر 
مبلغی را که تمایل داشته باشد، می گیرد. وی در ادامه تصریح کرد: 
دلیل اصلی افزایش اجاره منازل مربوط به افزایش قیمت خانه است. 
در چند ســال گذشته بازار دچار نوعی رکود بود، اما امسال شاهد 
افزایش قیمت مسکن و اجاره هستیم. در سال های گذشته مالکان 
براساس تورم اجاره را 2۰ یا ۳۰ درصد بیشتر می کردند، اما در سال 

جاری قیمت مسکن وحشتناک زیاد شد.

افزایش اجاره منازل به دلیل افزایش قیمت خانه س
رئیس اتحادیه امالک مشهد نیز گفت: به دلیل افزایش سطح قیمت 
اجناس مختلف، مالکان و موجرین نیز قیمت رهن و اجاره منازل 
خود را افزایش داده اند و از اســفند ماه سال ۹۸ تاکنون میانگین 
حدود دو الی سه برابر قیمت اجاره منازل افزایش پیدا کرده است. 
البته به دلیل قیمت مصالح و افزایش سایر هزینه ها، قیمت آپارتمان 
نوســاز افزایش داشته است، اما اجاره منازل قدیمی نباید افزایش 

پیدا کند.
علی مرادزاده در ادامه تصریح کرد: در زمینه افزایش قیمت اجاره بها 
باید سازمان حمایت از مصرف کننده ورود کند که تاکنون این اتفاق 

نیفتاده است. 

سایت دیوار هم مقصر استس
مرادزاده در ادامه افزود: یکی از دالیل افزایش قیمت اجاره مسکن، 
سایت دیوار است که به نوعی در افزایش قیمت مسکن نقش اساسی 
دارد. متأســفانه مالکان منازل در این سایت قیمت مدنظر خود را 
قرار داده و با مشــتری قرارداد می نویسند. در حالی که مشاوران 
امالک باید قیمت کارشناســی ملک را تعیین کرده و نظر خود را 
اعالم کنند، اما متأسفانه این اتفاق نمی افتد. وی همچنین گفت: 
دادستانی باید ورود کرده و از اقدام های سایت دیوار جلوگیری کند. 
از نظر بنده در صورت جلوگیری از عملکرد سایت دیوار نسبت به 
قیمت گذاری منزل، حداقل شاهد کاهش ۵۰ درصدی قیمت اجاره 
خواهیم بود. متأسفانه در شرایط کنونی مستأجران در حال رانده 
شدن به حاشیه شهر هستند و دیگر توانایی اجاره مسکن در شهر 
را به دلیل قیمت باال ندارند. این در شرایطی است که قیمت اجاره 

دو تا سه برابر شده است، اما حقوق کارگر افزایشی نداشته است.
رئیس اتحادیه امالک مشــهد در ادامه افزود: در شــرایط کنونی 
باید ســازمان حمایت از مصرف کننده نسبت به افزایش اجاره بها 
ورود کرده و از دادســتانی محترم حکم گرفته شود و مالکانی را 
کــه بی دلیل قیمت اجاره را افزایش می دهند، به تعزیرات معرفی 
کند. همچنین قیمت ملک توسط کارشناسان قیمت گذاری شود و 
مالکان گرانفروش نیز جریمه شوند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده و 

دست مالکان برای افزایش قیمت مسکن باز است.

جانشین فرماندهی انتظامی مشهد خبر داد
 پایان کار عامل 30 فقره جیب بري •

در مراکز تجاري 
جانشــین  قرمز:  خط 
انتظامــي  فرماندهــي 
دستگیري  از  مشــهد، 
جیب بری هاي  عامــل 
تیزدســتانه در مراکــز 
خرید و بازارهاي مشهد 

خبر داد. 
سرهنگ محمد طبســي در تشریح این خبر گفت: سریالي 
شدن ارسال گزارش جیب بري ها در مراکز خرید و بازارهاي 
مناطقي از شهر مشهد به فوریت هاي پلیسي ۱۱۰، موجب 
شد  طرح ویژه اي  براي بررسي موضوع در دستور کار پلیس 

قرار گیرد.
وي افزود: تیم هاي تجسس کالنتري آبکوه در این پرونده به 
سرنخ هایي دســت یافتند که چهره مردي جوان را در تمام 
سرقت ها نمایان مي ساخت و پلیس با توجه به اطالعاتي که 
بدست آورد، توانست متهم  را شناسایي و تحت تعقیب قرار 

دهد. 
سرهنگ طبسي خاطرنشان کرد: تیم تجسس کالنتري آبکوه 
پس از تعقیب و مراقبت هاي پوششي، متهم را در حال ارتکاب 
ســرقت  دستگیر کرد.  جانشین فرماندهي انتظامي مشهد 
گفت: این مرد جوان که از شــهر دیگري به مشهد آمده در 
تحقیقات اولیه با اعتراف به ۳۰ فقره جیب بري اظهار کرد از 

یک ماه قبل سرقت ها را آغاز کرده است. 
وي افزود: تحقیقات از متهم براي کشــف دیگر سرقت هاي 

انجام شده توسط او ادامه دارد.

در پی یک اقدام هماهنگ پلیسی انجام شد
 کشف نیم تن مواد مخدر صنعتی •

در شیروان
خبرنگاران:  باشگاه 
جانشــین فرماندهــی 
انتظامــی شهرســتان 
شــیروان از دستگیری 
مرگ  ســوداگر  یــک 
و کشــف ۵2۵ گــرم 
موادمخــدر صنعتی در 

این شهرستان خبر داد .
  ســرهنگ محمد روهنا گفت: در پــی اعالم خبری مبنی 
بر اینکه فردی قصد انتقال مواد مخــدر با خودرو پژو 2۰۶ 
از شهرســتان قوچان به شیروان را دارد، بالفاصله مراتب در 

دستور کار مأموران قرار گرفت.
ایــن مقام انتظامی ادامه داد: مأموران مبــارزه با مواد مخدر 
این شهرســتان با همکاری مأموران پلیس فــاروج با انجام 
اقدام های اطالعاتی و ایجاد تور ایســت و بازرســی موفق به 
شناســایی خودرو مورد نظر در محور مواصالتی شهرستان 
شیروان شدند. وی افزود: مأموران در اقدامی غافلگیرانه متهم 
را دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل 

کردند.
وی با اشــاره به اینکه مأموران در بازرســی از خودرو مقدار 
۵2۵ گرم مواد مخدر صنعتی و ۷ گرم مواد مخدر سنتی از 
نوع تریاک را کشف کردند، تصریح کرد: در این عملیات یک 
ســوداگر مرگ دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مراجع 
قضایی معرفی و یک دســتگاه خودرو نیــز توقیف و راهی 

پارکینگ شد.

هشدار قضایی
مراقب امنیت اینترنت بانک خود باشید•

خط قرمز: قاضی ویژه 
دادسرای  فضای مجازی 
انقــالب  و  عمومــی 
خراســان رضوی گفت: 
بــرای در امان ماندن از 
کالهبرداری سایبری، از 
اینترنت بانک بدون کد 

دو مرحله ای استفاده نکنید.
غالمرضا قنبــری راد، قاضی ویژه فضای مجازی دادســرای 
عمومی و انقالب خراسان رضوی گفت: به تازگی سوءاستفاده 
از اینترنت بانک هایی که بدون کد دو مرحله هســتند اوج 
گرفته و این سوءاســتفاده ها غالباً به دو طریق فیشینگ یا 

حدس زدن رمز افراد صورت می گیرد.
وی افزود: شــهروندان حتماً کد دو مرحله ای اینترنت بانک 
خود را فعال کننــد. قاضی ویژه فضای مجازی دادســرای 
عمومی و انقالب خراســان رضوی ادامه داد: کد دو مرحله ای 
اینترنت بانک موجب می شود مانعی برای فیشینگ و حدس 

زدن رمز افراد باشد.

با اقدام اداره کل استاندارد خراسان  شمالی
چند خط تولید مصالح ساختمانی •

غیراستاندارد از کار ایستاد
خبرنگاران:  باشگاه 
اســتاندارد  مدیــرکل 
از  خراسان شــمالی 
پلمب خط تولید چهار 
واحــدی که اقــدام به 
تولیــد و توزیع فراورده 
غیراستاندارد می کردند، 

خبر داد.
فهیمه مهمان نواز، مدیرکل اســتاندارد خراسان شــمالی 
گفت: کارشناســان ایــن اداره کل در جریان بازرســی 
از واحد هــای تولیدی فراورده های مشــمول اســتاندارد 
اجباری، یک واحد تولیدی ســنگدانه و سه واحد تولیدی 
بتن آماده را به دلیل نداشــتن پروانه اســتاندارد و عدم 
رعایت موازین اســتاندارد در شهرســتان گرمه و جاجرم 

پلمب کردند.
مهمان نواز در ادامه عنوان کرد: این واحد های تولیدی پس 
از اخطار های متعدد در خصوص رفع نواقص و عدم دریافت 

پروانه استاندارد اجباری، پلمب شدند.
با توجه به اهمیت استانداردسازی مصالح ساختمانی و نقش 
مهم آن در اســتحکام سازه ها، سال گذشته خط تولید ۱۰ 
واحد تولیدی ساختمانی غیراستاندارد پلمب و پرونده واحد 

برای اقدام حقوقی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

عقیل رحمانی: رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 
از به کارگیری ترفند جدید کالهبرداران در فضای 
مجازی پرده برداشــت و به آگهی دهندگان در 
سایت های واســطه گر مانند »دیوار« هشدار داد 

مراقب پیامک واریز وجه آگهی باشید.

هوش سیاه باز هم به دنبال طعمهس
ســرهنگ جواد جهانشــیری، رئیس پلیس فتا 
خراســان رضوی، در تشریح شــیوه جدیدی که 
برخــی کالهبرداران فضای مجــازی برای خالی 
کردن حســاب کاربران این فضا به کار بسته اند، 
عنوان کرد: در یکی دو روز گذشته برخی کاربران 
فضای مجازی که بنا بــه دالیلی تصمیم گرفته 
بودند کاالیی را به وسیله درج آگهی در سایت های 
واسطه گر نظیر »دیوار« و... به فروش برسانند، با 

اقدام عجیب و کامالً حرفه ای روبه رو شده بودند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: برخی از 
این افراد با حضور در مقر پلیس فتا خراسان رضوی 
و با ارائه توضیحاتی که تمامی آن ها به یک صورت 
واقع شــده بود، عنوان کردند چند ساعت پس از 
درج آگهی معمولی در این ســایت واسطه گر و 
همزمان با تأیید آگهی مــان در بخش مورد نیاز 
و نمایش آن در ســایت، پیامکی به گوشی تلفن 
همراه ما ارسال شد که این متن »آگهی دیوار شما 
تأیید شد، لطفا با استفاده از درگاه اینترنتی درج 
شده مبلغ هزارتومان پرداخت کنید، در غیر این 
صورت آگهی شما حذف خواهد شد. با تشکر ناظر 
»دیوار« در آن دیده می شد. وی تصریح کرد: حتی 
در انتهای این پیام یک آدرس اینترنتی هم آمده 
بود که پس از کلیک روی آن، کاربر به یک درگاه 

بانکی هدایت می شد. سرهنگ جواد جهانشیری 
بیــان کرد: این ماجرا در حالــی بود که برخی از 
افراد بدون توجه به هشدارهای پلیسی و بررسی 
همه جوانب کار، اطالعات کارت بانکی خود را در 

سایت فیشینگ شده درج کرده بودند.

جای خالی کمی تأمل س
این مقام ارشــد انتظامی تصریح کرد: این ترفند 

کالهبرداری در حالی اجرا می شــد که کاربران 
باید کمی تأمل می کردند؛ چرا که با کوچک ترین 
بررسی می توانستند پی ببرند که در سایت مذکور 
آگهی های معمولی هزینه ای ندارد و فقط برخی 
آگهی ها از سوی آن سایت که برای قرار گرفتن در 
باالی صفحه و بهتر دیده شدن است، هزینه دارد. 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی اظهار کرد: حتی 
برای پرداخت هزینه نوع دوم آگهی ها هم این گونه 

نیســت که پس از درج آگهی هزینه آن از طریق 
پیامک  آن هم از طریق تلفن همراه ارسال شود 
و در حین ثبت آگهی از کاربر خواســته می شود 
در صورت انتخاب گزینه های دیگر، باید هزینه آن 
همان جا پرداخت شود. از سوی دیگر کالهبرداران 
پس از اجرای نقشه خود و تا زمانی که طعمه ها 
پی ببرند در دام چه حیله ای گرفتار شــده اند، در 
بهترین حالت از کارت بانکی آن ها رقم های متعدد 

۱۰۰هزار تومانی برداشت خواهند کرد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در پایان عنوان 
کرد: پس از بررسی ماجرا دستور ردگیری عامل 
و یا عامالن این اقدام صادر شده است. نباید این 
نکته را کاربران فضای مجازی فراموش کنند که 
متأسفانه مجرمان فعال در این فضای گسترده به 
محض فیلتر شدن یک سایت و... اقدام های خود 
را روی آدرسی دیگر آغاز می کنند. در این زمینه 
مجرمان متعددی هم دستگیر شده اند که عمده 
رفتار مجرمانه آن ها براســاس بی دقتی طعمه ها 

رقم خورده بود.
 به همشهریان عزیز هشدار می دهم به هیچ عنوان 
به این گونه پیامک هــا و ... توجهی نکنند و اگر 
هم اطالعاتــی در این زمینه ندارند، پیش از هر 
پرداخت وجهی با چند نفر مشــورت کنند تا در 

دام شیادان گرفتار نشوند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از یک ترفند جدید سرقت اینترنتی پرده برداشت

کالهبرداری روی »دیوار« 

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
جوی پایدار در خراسان رضوی•

قدس: براساس تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی در 24 
ساعت آینده ناپایداری های جوی به صورت افزایش سرعت وزش 
باد گاهی وزش باد نسبتاً شدید در برخی نواحی توأم با گردوخاک 
و افزایش ابر پیش بینی می شود. از امروز ضمن افزایش نسبی دما، 

جوی پایدار را در غالب نقاط استان خواهیم داشت.
هوای امروز مشــهد هم صاف تا کمی ابــری بعدازظهر وزش باد 
پیش بینی شده است. کمینه و بیشینه دمای شهرمقدس مشهد 

به ترتیب ۱۸ و ۳۳ درجه سلسیوس خواهد بود.
در 24 ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس 
خنک ترین و ســرخس با بیشــینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس 
گرم ترین شــهرهای استان خراســان رضوی بوده اند. همچنین 
بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی تایباد با سرعت 

۷2 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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فضای مجازی: 

 جابه جایی اسکیت سوار 
با شیوه عجیب

عکس: شهروند خبرنگار

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

ساراقن هویتساراقن هویت

باشگاه خبرنگاران: رئیس میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه و زاوه 
گفت: حفاران غیرمجاز در یکی از محوطه های 

تاریخی شهرستان زاوه دستگیر شدند.
علی رســتمی، رئیس اداره میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه گفت: 
۱۶ تیرماه نیرو های یگان حفاظت میراث فرهنگی 
در اقدامــی غافلگیرانه با همــکاری نیرو های 
اطالعاتی و انتظامی شهرســتان، چهار نفر از 
حفاران و تخریب کنندگان آثــار تاریخی را در 
حال حفاری دستگیر کردند. وی افزود: متهمان 
برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام های قضایی 
شدند و قطعاً دستگاه قضایی اشد مجازات را در 

خصوص آن ها اعمال خواهد کرد.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه با فعال شــدن 
انجمن های میراث فرهنگــی توجه به ضرورت 

حفظ میراث فرهنگی موجب شده تا شهروندان 
خود را برای صیانــت و برخورد با تخریبگران 

میراث فرهنگی شریک و دخیل بدانند.
محمدی بیان کرد: براساس ماده ۵۶2 قانون 
مجازات اسالمی، هر گونه حفاری و کاوش به 
قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی 
ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه 
سال و ضبط  اشیای مکشوفه به نفع سازمان 
میراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات حفاری 
به نفع دولت، محکوم می شــود. وی تصریح 
کرد: چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های 
تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 
یا در بقاع متبرکــه و اماکن مذهبی صورت 
گیرد، عالوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آالت 
و ادوات  حفــاری، مرتکب به حداکثر مجازات 

مقرر محکوم می شود.

متخلفان چیزی جز زندان نصیبشان نشد

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در زاوه

خبر روزخبر روز

خط قرمــز: فرمانده انتظامي کاشــمر از 
دستگیري چهار متهم سرقت هاي سریالي 
غوره و کشف هشــت فقره سرقت در این 

شهرستان خبر داد. 
سرهنگ  حسین احمدي گفت: در پي اعالم 
سرقت هاي سریالي محصول غوره از باغ هاي 
روستایي این شهرستان، دستورات ویژه براي 

پیگیري سریع پرونده صادر شد.
وي افزود: تیم هاي دایره تجسس کالنتري 
۱2 کاشــمر پس از تحقیقات میداني و با 
اشراف اطالعاتي، مشخصات ظاهري یکي از 
عامالن سرقت را ترسیم و به فردي که داراي 
چند فقره سابقه کیفري است، مظنون شدند.

ســرهنگ احمدي خاطرنشان کرد: پلیس 
پــس از کنترل و مراقبت هاي پوششــي و 
تعقیب ســایه به ســایه، متهم مورد نظر 

 را در حال ســرقت غــوره از باغي در یکي 
از روستاهاي بخش باالوالیت دستگیر کرد.

وي گفت: متهــم در ابتدا منکــر ارتکاب 
هر گونه جرمي بود، امــا پس از مواجهه با 
مستندات پلیس چاره اي جز بیان حقیقت 
نیافت و به هشت فقره سرقت غوره از باغ هاي 
سطح این شهرستان اعتراف و سه همدست 

خود را نیز معرفي کرد.
ایــن مقام انتظامــي تصریح کــرد: مأموران 
کالنتري  ۱2 در مرحله  نهایي این مأموریت 
ضربتي سه متهم دیگر پرونده را نیز دستگیر و 
در بازرسي از مخفیگاه متهمان ۳۰۰ کیلوگرم 

غوره سرقتي را در محل کشف کردند.
فرمانده انتظامي کاشــمر با اشاره به تحویل 
متهمان به مراجع قضایي گفت: تحقیقات 

درباره این پرونده ادامه دارد.

تعقیب سایه به سایه عامالن سرقت هاي سریالي در کاشمر  

غوره هاي نارس اشک سارقان را درآورد

قدس: پس از تشــخیص یک مورد ابتال به تب کریمه کنگو در 
مشهد، آزمایش سه بیمار دیگر نیز در تربت جام مثبت اعالم شد. 

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام با اشاره به اینکه 
 ۱۵ مورد مشــکوک به این بیماری شناســایی شــده اند، گفت: 
تب کریمه کنگو یک بیماری حاد تب دار و خون ریزی دهنده است 
که از طریق گزش کنه، تماس با خون یا ترشــحات یا الشه دام و 

انسان آلوده منتقل می شود.
محمد رحیمیان افزود:این یک بیماری ویروسی است که نوعی کنه 
ناقل آن محسوب می شــود. ویروس یاد شده می تواند بسیاری از 
حیوانات اهلی و وحشی را مبتال کرده و انسان نیز در صورت تماس 
با حیوان مبتال یا کنه آلوده، به ویروس مبتال می شــود. همچنین 

تماس با فرد مبتال نیز می تواند موجب ابتال به این بیماری شود.
وی خاطرنشان کرد: این ویروس بیشتر حیوانات را مبتال می کند، 

اما موارد تک گیر یا همه گیری انسانی هم می تواند اتفاق بیفتد. 
وی بــا اشــاره به عالئم این بیمــاری گفت: شــروع ناگهانی تب، 
درد عضالنــی و خون ریــزی، از جملــه عالئم مهــم بیماری تب 
خون ریزی دهنده کریمه کنگو اســت. ازهمین رو استفاده از وسایل 
حفاظت شخصی همانند دستکش، پیشبند، عینک، ماسک، کاله، 
چکمه و روپوش در حین ذبح دام  و مراقبت از گزش کنه، توجه به 
ذبح دام در کشتارگاه های مجاز، نگهداری گوشت به مدت 24 ساعت 
در دمای 4درجه سانتیگراد در یخچال؛ از جمله راه های پیشگیری از 

این بیماری بوده و خطر انتقال این بیماری را از بین می برد.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام تأکید کرد: مردم 
باید از مصرف گوشت های گرم و تازه  ذبح  شده، جگر و کلیه های 

گوســفندان جداً خودداری کرده و تمامی محصوالت گوشــتی 
مربوط به دام ها را تا 4۸ســاعت داخــل دمای معمولی یخچال 
قرار دهند. همچنین قربانی خود را به کشتارگاه های دارای مجوز 
رســمی تحویل دهند، زیرا طبق آزمایش های انجام  شده، جگر و 
قلوه های گوسفندان به  عنوان منبع ذخیره بیماری تب کریمه کنگو 
محسوب می شوند؛ بنابراین استفاده از امعا و احشای گوسفندان 

تازه  ذبح  شده پرهیز شود.

بهبودی یک مورد مبتال س
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد نیز در این باره اظهار کرد: از ابتدای سال 
تاکنون یک مورد مثبت تب کریمه کنگو در زیرمجموعه دانشگاه 

مشهد داشتیم که بیمار به طور کامل بهبود یافت.
محمدجعفر صادقی با اشاره به اینکه مشهد، درگز، قوچان، کالت، 
فریمان، باخرز، رشتخوار، کاشــمر، خلیل آباد، بردسکن، تایباد، 
خواف، ســرخس و چناران، شهرهای زیرمجموعه علوم پزشکی 
مشهد محسوب می شوند، گفت: با آغاز فصل گرما و افزایش دما، 
فعالیت کنه های ناقل بیماری آغاز می شود. وی با بی عالمت خواندن 
این  بیماری در دام  اظهار کرد: در انسان در مراحل اولیه عالئمی 
مانند سرماخوردگی و در مراحل پیشرفته با خون ریزی داخلی، لثه، 
بینی و ادرار خونی همراه است که در صورت عدم درمان به موقع، با 

مرگ همراه خواهد بود.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد ضمن اشــاره به اینکه در صورت تشخیص 

به موقع، این بیماری قابل درمان اســت، افزود: خطر ابتالی این 
بیماری در افرادی که مســتقیم با دام در ارتباط هستند به دلیل 
احتمال گزش کنه و همچنین ذبح غیربهداشــتی دام و تماس با 
جگر و گوشت تازه، بیش از دیگران است. البته تمامی هم استانی ها 
باید از مصرف گوشت و جگر تازه خام و یا نیم پز  و همچنین ذبح 
دام در معابر، منازل و مراسم های گوناگون پرهیز کرده و محصوالت 

دامی را از مراکز معتبر تهیه کنند.

کمبود اعتبارات و گرانی سمومس
گفتنی است، در حالی  در روزهای اخیر شاهد بروز تب کریمه کنگو 
هستیم که اواخر اردیبهشت ســال جاری نیز مسئوالن اداره کل  
دامپزشکی استان خراسان رضوی با تأکید بر پیشگیری از بروز این 
بیماری، خاطرنشان کردند: از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از 
۳هزار لیتر سم برای مبارزه با کنه ها استفاده شده است. درهمین 
زمینه عمده ترین مشــکالت و موانع در جهت پیشگیری از این 
بیماری ها و مبارزه با انگل های خارجی را، کمبود اعتبارات در مورد 
تهیه و تأمین ســموم مختلف، افزایش قیمت سموم و نهاده های 
مورد نیاز، عدم بهســازی جایگاه های نگهداری دام و عدم آگاهی 

دامداران از بیماری های انگلی دانستند.

پس از آزمایش ۱5 مورد مشکوک به این بیماری خطرناک در تربت جام مشخص شد

ابتالی سه نفر به »تب کریمه کنگو«
گزارشگزارش

نخستین سرپرست فرمانداری زبرخان •
منصوب شد

مرشدلو: آیین ابالغ رســمی شهرســتان زبرخــان و معارفه  
سیدیحیی سلیمانی، نخستین سرپرست فرمانداری شهرستان 
زبرخان با حضور معاون سیاســی اســتانداری خراسان رضوی، 
نمایندگان مردم نیشــابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای 

اسالمی و جمعی از مسئوالن در شهر قدمگاه برگزار شد.
سیدیحیی سلیمانی، سرپرست فرمانداری شهرستان زبرخان؛ 
مشــاور معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اســت و 
دانشجوی مقطع دکترای علوم سیاســی و جوان ترین فرماندار 

استانداری خراسان رضوی است.
شهرستان زبرخان با جمعیتی حدود ۶۰ هزار نفر، دو بخش، چهار 
دهستان و سه شهر قدمگاه، درود و خرو با تصویب هیئت وزیران 
در اردیبهشت ۱۳۹۹، به شهرستان ارتقا یافت و این شهرستان در 

دامنه جنوبی رشته کوه های بینالود واقع شده است.



خبرخبر خبرخبر

بنیاد شهید 5 هزار مسکن در کرمانشاه •
می سازد

کرمانشاه: بنیــاد شهید 
و امــور ایثارگــران برای 
ســاخت  و  زمین   تأمین 
5 هزار واحد مسکونی برای 
ایثارگران و خانواده شهدا با 
کرمانشــاه  اســتانداری 

تفاهم نامه امضا کرد.
این تفاهم نامه روز دوشنبه در سرسرای شهدای دولت استانداری 
کرمانشاه به امضای هوشنگ بازوند؛ استاندار کرمانشاه و سعید 
اوحــدی؛ معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران رسید.
براساس این  تفاهم نامه زمین موردنظر به منظور ساخت 5 هزار 
واحد مسکونی برای ایثارگران توسط استانداری کرمانشاه تأمین 
خواهد شد و ســاخت این واحدها توسط بنیاد شهید پیگیری 

می شود.

 اهدای ۱5۰ سری جهیزیه •
به نوعروسان گلستانی

نوعروس   ۱5۰ گرگان: 
آســتانه  در  گلســتانی 
آغــاز زندگی مشــترک 
با حمایــت کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و بسیج 
ســازندگی گلستان، یک 
کامــل جهیزیه  ســری 

دریافت کردند.
مدیرکل کمیته امداد گلســتان گفت: هر سری این جهیزیه ها 
شامل ۱۴ قلم کاالی ایرانی مانند یخچال، فرش، اجاق گاز و لوازم 

آشپزخانه به ارزش ۱۱۰ میلیون ریال است.
عیسی بابایی اظهار کرد: امسال قرار است ۲ هزار سری جهیزیه 
به زوج های کم بضاعت زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( 

استان اهدا شود.

هجوم ملخ ها به مراتع و مزارع هوراند •
مهار شد

آذربایجان شرقی: مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان 
هوراند گفت: هجوم ملخ ها 
به مراتع و مزارع هوراند، 
مهار شده و جمعیت آن ها 

کاهش یافته است.
کرد:  عنوان  طاهری  احد 

آفت ملخ به اراضی زراعی و مرتعی ۱۰ روستای میدانالر، آواالن، 
خویسرق، ارمک، تابستانق، آقبراز، دهرود، اینجار، قره درویش و 
ملک درق از توابع هوراند هجوم برده بود که تدابیر الزم برای مبارزه 

با آن از همان اوایل طغیان صورت گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این ملخ ها بیشتر ارتفاعات و مراتع 
را درگیر می کنند، از طغیان آن جلوگیری کردیم تا خسارت به 

بخش کشاورزی شهرستان چندان زیاد نباشد.

خروج مرغ از خرم آباد ممنوع شد•
لرستان: فرماندار خرم آباد 
می گوید: خــروج مرغ از 
این شهرســتان ممنوع و 

ورود آن آزاد است.
جعفر طوالبی اظهار کرد: 
در ســتاد تنظیــم بازار 
شد  مصوب  شهرســتان 

خروج هرگونه محموله مرغ چه کشتار شده و چه زنده از خرم آباد 
ممنوع شود.

وی ادامه داد: تیم های ویژه  در مبادی خروجی شهرستان مستقر 
هستند و از خروج این محموله ها جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه نظارت ها باید استمرار یابد، افزود: مجوز حمل 
مرغ برای خارج از شهرستان صادر نمی شود و اگر فردی قصد این 

کار را داشته باشد، محموله ضبط خواهد شد.

 خرید تضمینی گندم در هرمزگان •
پایان یافت

تعاون  مدیر  هرمزگان: 
روستایی استان هرمزگان 
گفــت: مراکــز تعــاون 
روستایی هرمزگان امسال 
تــن  و ۸5۶  هــزار   ۳۰
گندم به صورت تضمینی 
خریداری  کشــاورزان  از 

کرده اند.
سیروس اسدپور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۱ مرکز تعاون 
روستایی در شهرستان های حاجی آباد، رودان، بندرعباس، میناب 

و بستک، خرید تضمینی گندم کشاورزان را بر عهده داشتند.
وی خاطرنشــان کرد: هــر کیلو گندم براســاس ۲ درصد افت 
غیرمفیــد، و ۴ درصد افت مفید با قیمت پایــه ۲5 هزار ریال 

خریداری  شده است.

 تکذیب شایعه شیوع•
 بیماری ناشناخته دامی در بابل

اداره کل  مازنــدران: 
مازنــدران  دامپزشــکی 
نسبت به خبری در فضای 
مجازی مبنی بر شیوع یک 
بیماری ناشناخته دامی در 
بابل، واکنش نشان داد و 

آن را تکذیب کرد.
چندی پیش در یکی از کانال های مجازی بابل، خبری مبنی بر 
»بروز و شیوع بیماری ناشناخته دامی در سطح شهرستان بابل« 
منتشر شده بود که روابط عمومی اداره کل دامپزشکی مازندران، 
 )BEF(ضمن رد این موضوع، توضیح داد که بیماری تب سه روزه
ناشــناخته نبوده و یک بیماری ویروسی مختص گاو و گاومیش 
است که از طریق بندپایان منتقل و به هیچ عنوان بین انسان و 

حیوان مشترک نیست.

مرکز غیراستاندارد نگهداری وحوش در •
بوشهر تعطیل شد

بوشهر: مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت اســتان 
بوشهر اعالم کرد: فعالیت 
یکی از مراکــز نگهداری 
وحوش در بوشهر به دلیل 
رعایــت نکردن شــرایط 

استاندارد متوقف شد.
 فرهاد قلی پور با اشاره به اهمیت گونه های حیات وحش استان 
بوشهر ادامه داد: نگهداری وحوش در شرایط اسارت به دلیل تطابق 
نداشتن با شرایط زیستگاهی توصیه نمی شود، اما در صورتی که 
گونه هــا برای تکثیر و یا نگهــداری در باغ های وحش به منظور 
آموزش و آشنایی با حیات وحش تحت مراقبت قرار می گیرند باید 

بر اساس قوانین و مقررات و فراهم سازی شرایط استاندارد باشد.

خوراندن تریاک به مرغ ها شایعه است•
مدیــرکل  اصفهــان: 
دامپزشکی استان اصفهان 
گفت: اخبــاری که درباره 
افزایش وزن مرغ ها توسط 
آن ها  به  تریاک  خوراندن 
مطرح شده صحیح نبوده 

و کذب محض است.
شهرام موحدی تصریح کرد: برخی افراد با اهداف مشخص به دنبال 
بدبین کردن مردم نســبت به تولیدات داخلی هستند. تولیدات 
داخلی فقط شامل صنایع نیست، بلکه مواد پروتئینی و گوشتی 
نیز ازجمله تولیدات داخلی محسوب می شوند که حتی توانسته اند 
برای کشــور افتخارآفرینی کنند و نشان دهیم که در این عرصه 

بسیار خودکفا پیش می رویم.

 مرحله جدید پویش ملی •
»احسان سالمت« کلید خورد

تهران: با دســتور رئیس 
امام،  فرمان  اجرایی  ستاد 
ارسال فوری یک میلیون 
بســته اقالم بهداشتی به 
استان های با وضعیت قرمز 

آغاز شد.
سیدمصطفی سیدهاشمی، 
معاون هماهنگی ســتاد اجرایی فرمان امام در آیین آغاز مرحله 
جدید پویش ملی »احسان سالمت« اظهار کرد: در مرحله جدید 
پویش، 5میلیون ماســک و ۲5۰هزار لیتر محلول ضدعفونی به 
استان هایی که از نظر وزارت بهداشت نقاط قرمز کرونایی معرفی 
شده اند، ارسال می شود. وی افزود: این بسته ها پس از ارسال توسط 
نیروهای جهادی همکار بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام در 

مناطق محروم توزیع خواهند شد.

ساخت بیمارستان بحران در کرج •
ضروری است

البرز: فرمانده سپاه امام حســن امام مجتبی)ع( استان البرز گفت: 
اســتان البرز که شرایط خاص دارد و ممکن است هر لحظه با بحران 
 جدیدی مواجه شود نیازمند ساخت بیمارستانی مبتنی بر بحران است. 
سردار سید یوسف موالیی از ساخت بیمارستانی مبتنی بر بحران 
در استان خبر داد و افزود: ساخت این بیمارستان باید به سرعت 
آغاز شــود، چراکه بحران زمان مشخصی ندارد و البرز با شرایط 
و ظرفیت های خاصی که دارد به یک بیمارســتان با قابلیت ارائه 

خدماتی فراتر و همچنین در شرایط بحرانی به شدت نیاز دارد.

 توزیع ۳هزار و ۳۰۰ بسته بهداشتی •
در استان بوشهر 

بوشهر: مدیــرکل ستاد 
امام)ره(  فرمــان  اجرایی 
استان بوشــهر گفت: این 
ســتاد یک میلیون بسته 
از  پیشــگیری  بهداشتی 
استان های در  برای  کرونا 
وضعیت قرمز کشور تهیه 
کرده  اســت که از این شمار سهم این استان ۳هزار و ۳۰۰ بسته 
اســت و توزیع آن آغاز شده  اســت. سید محمدحسن تقی  زاده 
بیان کرد: این بســته های بهداشتی شامل پنج ماسک و یک ژل 
ضدعفونی کننده  است که در اختیار افراد کم برخوردار در مناطق 

قرمز و خانوارهای ضعیف قرار می گیرد.

در حالی که ۳۳ درصد مردم این شهرستان مستأجرند

12 درصد خانه های زنجان خالی است
زنجان: وقتی صحبت از نرخ تورم به میان می آید، 
افراد در بخش کاال و خدمات به دنبال جلوگیری 
از ریزش سرمایه هستند، بازار مسکن نیز از این 
شرایط تأثیر می پذیرد و بخشی از این گرانی ها را 

باید به این موضوع ربط داد.
قیمت مســکن و همچنین اجاره بها نه تنها در 
اســتان زنجان بلکه در تمامی کشــور افزایش 
چشمگیری داشته تا آنجا که بسیاری از خانواده ها 
را در پرداخت اجاره های میلیونی مستأصل کرده 

است.
افزایش قیمت مصالح و مواد اولیه ســاخت و از 
طرفی تورم موجب شده تا در دو سال اخیر قیمت 
مسکن در استان زنجان تا سه برابر قیمت قبلی 

رشد کند.
اگرچــه دولت وعده های متعددی مبنی بر اقدام 
برای مسکن ملی و یا طراحی سامانه جامع امالک 
برای شناســایی خانه های خالی را به مردم برای 
حل مشکل مسکن می دهد، اما واقعیت این است 
که این موارد در کوتاه مدت مشکل مردم را حل 

نمی کند.

نبود سامانه قیمت گذاریس
در این راستا یکی از شــهروندان زنجانی بابیان 
اینکه هیچ مرجعی برای قیمت گذاری اجاره بها و 
یا ملک شخصی در استان نداریم، اظهار می کند: 
دولــت برای خریدوفروش ملک هــای خود و یا 
ارزش گذاری از کارشناسان دادگستری استفاده 
می کند، اما در بازار شاهد هستیم که هیچ مرجع 
و یا نهادی برای قیمت گذاری و نظارت بر قیمت 
اجاره بهــا و یا خریدوفروش وجــود ندارد و تمام 

نرخ های اعالم شده اختیاری است.
حبیب اهلل ضیایی اظهار می کند: در شهر شاهد 
ساخت وسازهای بســیاری هستیم اما مشاهده 
می شود بسیاری از سازندگان باوجود اتمام کار اما 
تمایلی برای اجاره ملک خود نداشــته و به امید 

گران شدن بیشتر در انتظار فروش هستند.
وی بابیان اینکه حقوق های کارمندی به هیچ وجه 
تناسبی با اجاره بهای ۳ میلیونی ندارد، می افزاید: 
متأسفانه این موج گرانی خانواده های بسیاری را به 

سمت فقر سوق می دهد.

رشد سه برابریس
در همین زمینه یکی از مشاوران امالک و پیمانکار 

ساختمانی در زنجان گفت: پیش از گرانی دالر و 
در سال های 9۶ در شهر زنجان قیمت آپارتمان 
متری بین ۱.5 تا ۳.5 میلیون تومان بود، ولی اآلن 

تا ۱۸ میلیون تومان باال رفته است.
مســلم ذوالفقاری بابیان اینکه قیمت ســاخت 
مســکن بین ۳ تا 5 میلیون تومان است، اضافه 
کرد: قیمت زمین و گرانی مصالح موجب شده تا 
این قیمت تمام شده به متری ۱۸ میلیون تومان 

برای فروش برسد که قابل توجیه نیست!
وی تصریح کرد: متأسفانه هیچ کنترل و نظارتی 
بــر قیمت ها در این حوزه وجود ندارد و دســت 

متقاضیان مسکن هرروز کوتاه تر از قبل می شود.
ذوالفقاری بیان کرد: کاهش ساخت و ســاز یکی 
دیگر از عوامل مهم در باال رفتن قیمت مســکن 
و اجاره بهاست. وی ادامه داد: همچنین باال بودن 
سود بانکی و محدودیت ها در دریافت تسهیالت 
مسکن موجب شده تولید در این بخش کاهش 

یابد و درنتیجه نرخ اجاره بها بیشتر شود.
وی گفت: به نظر می رســد وضعیت مسکن در 
زنجان نیازمند ورود صحیــح مراجع ذی صالح 
است تا سروسامان یابد درحالی که تاکنون این امر 

محقق نشده است.

۳۳ درصد زنجانی ها س
مستأجرند

در همیــن راســتا معــاون 
شهرسازی و بازآفرینی شهری 
و شهرســازی  راه  اداره کل 
استان زنجان در جدیدترین 
آمار اعالم کرده است که در 
حال حاضــر۲۱۰ هزار واحد 
مسکونی در شهرهای زنجان 
وجــود دارد کــه ۲۳ هزار و 
۶۲۷ واحد آن ها خالی است. 
 این عدد چیــزی در حدود 
۱۲ درصد خانه های این شهر 

را شامل می شود.
محسن محرمی یگانه بابیان اینکه در شهر زنجان 
تا افق ۱۴۰۴ باید ۱۳ هزار و 59۷ واحد مسکونی 
ساخته شود تا همه خانوارها صاحب خانه شوند، 
گفت: این میزان شــامل ساخت ساالنه ۱۰ هزار 
واحد مســکونی می شود که 5 هزار واحد آن باید 
توسط دولت ساخته شــود. معاون شهرسازی و 
بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان 
زنجان بابیان اینکه ۳۳ درصد خانوارهای زنجانی 

مستأجر هستند، گفت: این تعداد 
شامل ۷۲ هزار خانوار می شود.

طرح مسکن مشکلی را س
حل نمی کند

محرمی یگانــه در ادامه افزود: 
مسکن کاالیی سرمایه ای است 
یعنی اینکه افراد بیشتر از نیاز 
خــود آن را می خرنــد و از این 
می کنند  سرمایه گذاری  طریق 
که دراین باره باید آسیب شناسی 
شــود. وی با اشاره به طرح های 
دولت برای حل مشکل مسکن 
افزود: طرح اقدام ملی مسکن ۱۰۰ درصد نیازهای 
مسکن استان را حل نخواهد کرد، چون 95 درصد 
ساخت وسازهای استان به صورت خصوصی انجام 
می شود و زنجان نیز از این موضوع مستثنا نیست.

وی با اشــاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن به 
اشکال مختلف اجرایی خواهد شد، افزود: تعدادی 
از واحدها مشارکتی و یکسری حمایتی هستند 
و به طور قطع ساخت وســاز این ۱۰ هزار و 5۰۰ 

واحد به شکل یکسان اجرایی نخواهد شد.

 در حال حاضر
21۰ هزار واحد 

مسکونی در شهرهای 
زنجان وجود دارد 

که 2۳ هزار و ۶2۷ 
واحد آن ها خالی 

است
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تبریز: طرح انتقال زندان مرکزی تبریز به خارج از محدوده شهر 
ازجمله مطالبات جدی و بحق شهروندان این کالنشهر است که 
باوجود قول های متعدد، همچنان بیش از دو دهه بی پاسخ مانده 

است.
در ســال های گذشــته اســتانداران و شهرداران بســیاری در 
مصاحبه های خود طرح انتقال زندان تبریز را در اولویت کاری خود 
دانسته و ابراز کرده اند که به این خواسته مردم جامه عمل خواهند 
پوشاند، اما شواهد نشــان می دهد که این پروژه پیشرفت بسیار 

اندکی داشته و به نظر می رسد این داستان ادامه خواهد داشت.
باوجوداینکه محلی در روستای »باباباغی« در شمال غربی تبریز 
برای اجرای عملیات ساخت و تجهیز زندان جدید تبریز مشخص 
 شده اســت، اما بنا به اظهار مسئوالن امر به دلیل کمبود اعتبار، 
هنوز این طرح ملی به سرانجام مشخصی نرسیده و هرسال انتقال 
زندان به خارج از شهر و محل جدید با تعویق های چندین ماهه 

مواجه می شود.
درحالی که مکان یابی ساختمان جدید زندان تبریز در محل یادشده 
حدود ۲۰ سال قبل به انجام رسید و عملیات ساخت آن از سال 
۱۳9۱ و با ۱5 سال تأخیر شروع شد، اما به دلیل کمبود اعتبارات 

اختصاصی تاکنون تنها ۱5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

شنیده هاس
در این راستا بســیاری از افراد می گویند ازآنجاکه زندان مرکزی 
تبریز به یکی از نقاط مرغوب و گرانقیمت شهر تبدیل  شده است 

به نظر می رسد اختالف بر سر مبادله اسناد و تغییر کاربری بین 
اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان شرقی و 
شهرداری تبریز یکی از دالیل طوالنی تر شدن فرایند انتقال زندان 
تبریز باشد. همچنین گفته می شود این زندان برای پذیرش ۶۰۰ 
زندانی طراحی  شــده که با افزایش ظرفیت به حداکثر ۲ هزار و 
5۰۰ نفر رســیده، اما در حال حاضر افزون بر 5 هزار نفر زندانی 

را میزبانی می کند.

تغییر کاربری عامل اختالفس
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز مهم ترین مشکل در 
نهایی شــدن طرح انتقال زندان مرکزی تبریز به خارج از شهر را 
اختالف بین سازمان زندان ها و شهرداری تبریز عنوان کرد و افزود: 
درباره تغییر کاربری و نحوه بهره برداری از مکان زندان اختالفاتی به 

وجود آمده است که مانع از تسریع این انتقال می شود.
موسی خلیل اللهی پیش ازاین در شورای قضایی استان افزود: اگر 
مســئوالن استانی و ملی بتوانند اختالفات میان خود را در نحوه 
تعیین تکلیــف مکان کنونی زندان تبریز رفع کنند، طرح انتقال 
سرعت گرفته و می توان با تخصیص اعتبارات به موقع و مناسب، 

این مطالبه بحق شهروندان را جامه عمل پوشاند.

اعتبارات قطره چکانیس
وی با اشاره به تخصیص اعتبارات قطره چکانی برای طرح انتقال 
زندان تبریز در سال های گذشته، یادآوری کرد: بدون تعارف باید 

اذعان کرد با چنین بودجه هایی امکان اجرایی شــدن این طرح 
در مدت زمــان کوتاه وجود ندارد و نباید در این خصوص به مردم 

امیدواری کاذب داد.
خلیل اللهی ادامه داد: این در حالی است که می توان با قیمت گذاری 
مناسب مکان کنونی و تعیین تکلیف زمین های بسیار مرغوب آن 
نسبت به ساخت محل جدید زندان در خارج از شهر اقدام کرد تا 

موضوع انتقال زندان در اسرع وقت به انجام برسد.
وی با تأکید بر اینکه مکان کنونی زندان تبریز به هیچ عنوان برازنده 
مردم این شــهر نیســت، گفت: درحالی که در دهه های گذشته 
این مکان خارج از شــهر محســوب می شــد، اما هم اکنون جزو 

محدوده های داخلی و حتی مرکزی شهر به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زندان مرکزی تبریز به لحاظ 
امنیتی دارای اشــکاالت فراوانی است که ازجمله آن می توان به 
برج سازی و بلندمرتبه سازی های اطراف این مجموعه اشاره کرد که 
به طور کامل به درون زندان اشرافیت پیدا کرده اند و این برای یک 

مکان امنیتی نگران کننده است.

پروژه 2۳ ساله انتقال ندامتگاه هنوز به نتیجه نرسیده است

»زندانتبریز«دربندنقلوانتقال
گزارشگزارش

785۰zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 س ا ز ش   ن م ا م   ک ا ف و ر
 2 ا ت ر   ف و ق   ج و ا ر   ه و
 3 م   د غ ل   ر و ا ن ه   ف ا ز
 4 س ن   ر ج م   ا ب ی   گ ر ب ه
 5 و ج و ه   ا ر س   ز ا ی د   د
 6 ن س ل   ت ل ا ط م   ب ا   ح ا
 7 ت   ا ه ل   ز ه ر ه   ه ا ج ر
 8   پ د ا ف ن د   ز ن د ا ن ی  
 9 ق ا ت ل   ق ا ل ب   ر ن ج   پ
 10 ز ل   و ک   ر و ا ر و   ل و ا
 11 ل   ا ژ د ر   ب ن ه   ف ا ر س
 12 ق ا ی ن   ج ا ی   ا ه ر   د ک
 13 و ی ل   گ ی ت ا ر   و ق ت   ا
 14 ر ا   س و م ر   ب ل م   ا م ر
 15 ت ر ا و ش   ا ف ا ت   ف ر خ ی
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۱. باسابقه ترین انیماتور ایرانی و از همکاران 
شــرکت »والت دیزنی« در ساخت »پلنگ 
صورتی« که در اوج گمنامی درگذشــت- 
گروهــی از آغازیــان که بــه کمک پاهای 
کاذب خــود قــادر به حرکت می باشــند 
۲. فرمانده- اتحادیه اروپایی- پیشــینیان 
۳. مــوج دریا- لقب حضرت عیســی»ع« 
 ۴. شایســته- آرواره- چشــم- زنده کننده 
5. نوعــی طبــل کوچــک که بــا چوب 
پیامبراکــرم»ص«  لقــب  می نوازنــد- 
همراهــی  حــرف  اســالم-  از   پیــش 
 ۶. پیش درآمد بند- طال- جامه- شترعرب 
۷. ذره باردار شــیمیایی- لباس ضربه گیر 
ظــرف   .۸ گریختــه  تکوانــدو-  ورزش 
دهان گشاد روغن- حر- صفحه الکترونیکی 
9. اقصر راه ها نســبت به بقیه مســیرها- 
هیزم- پیــش ۱۰. پارچه مشــبک- پول 
 خارجی- خانــدان- صوت نــدای بی ادب

۱۱. گریختن- »به دنیاآوردن«+»خمیربتونه« 
- نوعی چراغ روشــنایی قدیمی ۱۲. ابروی 
 درهم کشــیده- طبقه طبقــه- نت میانی- 

کاغــذی  اســباب بازی   .۱۳ دهــان  آب 
مربع شکل پرنده کودکانه- بخشی از خاک 
فارس را دربر می گیرد ۱۴. ترس و هراس- 
 پســت و فرومایه- اهل یک ناحیه یا محله 
۱5. تخم مرغ محلی- مخلوط جامد در مایع

۱. تمیزکردن جایــی از آلودگی- متصدی 
اصطبل ۲. اسرار- عینک آفتابی- مغزسر- 
بنیــان ۳. آواره و ســرگردان- ســوغاتی 
مشــهد- پیچیــده و نامعلــوم ۴. چروک 
پیشانی- ابریشم نتابیده– تاکنون- بی سواد 
 5. تــاوان تخلف از امر شــرع- طلوع کرده

۶. ساز مثنوی- آب ناشنوا- پسوند شباهت- 
اتاق کار پزشک ۷. شهری باستانی در عراق 
ابراهیم»ع«–  کنونــی و زادگاه حضــرت 
هیچ وقت- میــوه ریزمربایــی ۸. تحیت و 
سالم- آبجی- پاک نهاد 9. مجموعه کیفیات 
روانی یک نفر- نوعی موتور درون ســوز- به 
هم چسبیده ۱۰. ابوالبشر»ع«- بااهمیت- 
صــوت نفــرت- من+تــو ۱۱. علمی که 
دربــاره خداوند بحث می کند- وزیر فرعون 

هم عصر حضرت موسی»ع« ۱۲. نخست- نوعی چرم 
پرزدار– گونه برجسته- خشــک مزاج ۱۳. مورداتهام 
واقع شــده- شایسته- منتســب به آخرت ۱۴. حرف 
 آخر- دوست داشتن- جایگاه و مقام- اولین تبلت ایرانی 

۱5. بدشانسی- نوعی خودروی ۶  درب تشریفاتی

  افقی

  عمودی
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