
 فرماندار: امکانات درمانی کالت
۵۰درصد از استانداردها عقب تر است

 جانباز 7۰ درصد دفاع مقدس 
به یاران شهیدش پیوست

فرمانــدار کالت گفــت: به دلیل پیشــگیری از 
شیوع کرونا، در این شهرســتان محدودیت های 
جدیدی اعمال شــد. مهدی ناصری در گفت وگو 
با قدس آنالین اظهار کرد: به دلیل اینکه شهرستان 
کالت یکی از مناطق گردشگری در خراسان رضوی 
است، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

و در راستای حفظ سالمتی ...

جانباز ســرافراز »غالم حیدر کاووســی« پس از 
سال ها تحمل درد مجروحیت دوران دفاع مقدس 
به یاران شــهیدش پیوســت.این جانباز سرافراز 
دوشنبه گذشــته بر اثر عارضه  کلیوی به مقام 
رفیع شهادت نائل آمد.مراسم تشییع پیکر مطهر 
این شــهید جانباز دفاع مقدس روز گذشــته با 

رعایت پروتکل های..
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

رنا
 ای

س:
عک

مشـهد؛ هر دوساعت سه قربانی!
با دستور رئیس جمهور اختصاص یافت

۶۰۰ میلیارد تومان برای 
مطالبات پرستاران 

.......صفحه 4 

انگور یاقوتی 
تاکستان های خراسان 

روانه بازار شد

آغاز برداشت 
یاقوت سرخ

قدس: مدیر جهاد کشــاورزی خلیل آباد به برداشــت 
انگور یاقوتی از سطح 2۸۰ هکتار از تاکستان های این 
شهرستان اشــاره و بیان کرد:  تاکنون 2هزار تن انگور 
یاقوتی روانه بازار در سطح استان خراسان رضوی شده 

است. 
محمود شــبان با اشــاره به مشــخصات رقم یاقوتی 
شــامل تراکم حبه ها، زیاد وآبدار بودن، رنگ پوست 
قرمز مایل به بنفش و زودرس بودن آن برای مصرف 
تازه خوری افزود: در ســال جاری باتوجه به خسارت 
شــدید تگــرگ نزدیک بــه 4۰ درصد ایــن باغات 
خسارت دید. وی ادامه داد: تولید اقالم زودرس انگور 
در رســاندن محصول به عنوان انگور نوبرانه به دست 
مصرف کننده، سود کشاورز را از فروش محصول دو 

برابر می کند.

17 شهرستان خراسان رضوی در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

.......صفحه 2 

گزارش تحلیلی قدس از تصویب کلیات 
یک طرح در شورای شهر مشهد

»کمربند جنوبی« 
خشت کج سه دوره 

مدیریت شهری

با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری به رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پرستاران 
پرتالش و فداکار کشور اختصاص یافت. رئیس جمهور در پاسخ نامه 
درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پی نوشت کرد که 
»موافقت می شود مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات پرستاران 
پرتالش و فداکار پرداخت شود.« شایان ذکر است سعید نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چندی پیش در جلسه شورای 

عالی نظام پرستاری اعالم کرد که با پیگیری های...

.......صفحه 2 
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آگهی دعوت سهامداران شرکت مهندسین 
مش�اور آب پوی س�هامی خاص به ش�ماره 
6798 جهت تش�کیل مجمع عمومی عادی

 
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت دعوت 
می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی که در 
س��اعت 10 صبح مورخ 99/04/28 در آدرس: مشهد 
– خیابان هنرستان – کوچه 23 – پالک 8 -  کدپستی 
9178746760 تلف��ن : 38662523 تش��کیل م��ی 

گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : 

1- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
2- انتخاب بازرسین

3- تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند 98
4- انتخاب اعضای هیئت مدیره

ع رئیس هیئت مدیره-یاسر وهاب رجایی  9
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96
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت صانع طوس - ثبت 8031 و شناسه ملی 

10380238150
رساند،  می  محترم  سهامداران  کلیه  اطالع  به 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت 
در   1399/04/30 مورخ  دوشنبه  روز  صبح   9
خیابان   - مشهد  در  واقع  شرکت  دفتر  محل 
 7/2 پالک   -  30 کوهسنگی   - کوهسنگی 
دعوت  سهامداران  کلیه  از  گردد.  می  تشکیل 
رسانند. بهم  حضور  مذکور  جلسه  در  میشود 

دستور جلسه : 
1- تصویب بودجه سال 1399

هیئت  البدل  علی  و  اصلی  اعضای  انتخاب   -2
مدیره

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

هیئت مدیره شرکت 

/ع
99
03
34
8

آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت سوم شرکت 
تعاونی مسکن مهر 179 مشهد

میشود  دعوت  تعاونی  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
در جلسه مجمع عمومی که رأس ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه مورخ 99/04/31 در مشهد، بلوار جالل آل احمد

بهم  حضور  شد  خواهد  تشکیل   134 پالک   35  
میسر  عضوی  حضور  که  صورتی  در  ضمنًا  رسانند. 
وکالتنامه  موجب  به  را  خود  رأی  حق  میتواند  نباشد 
به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید در 
تواند  می  وکالت  با  رأی  سه  تا  عضو  هر  صورت  این 
موکل  و  وکیل  وکالتنامه  تنظیم  جهت  باشد  داشته 
کارت شناسایی معتبر ظرف  با  جهت حضور در مجمع 
مدت یک هفته پس از انتشار آگهی به دفتر شرکت 

تعاونی جهت تکمیل فرم مربوطه مراجعه نمایند.
دستور جلسه :

فعالیت  مدت  تمدید  و  اساسنامه   5 ماده  تغییر   -1
تعاونی تا پایان سال 1399

2-تغییر ماده 6 اساسنامه و تغییر آدرس دفتر 
تعاونی    هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 179
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی )نوبت اول(

احتراما"، به استحضار میرساند حسب تصمیم هیئت مدیره ، مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه راس ساعت 10:30 صبح 
روزپنج ش��نبه 1399/05/23  درمحل اتاق جلسات اتحادیه واقع در مشهد، قاسم آباد، بلوارحجاب،روبروی خیابان رازی ، 
مجتمع اداری و انبارهای اتحادیه )مجتمع شهید ساجدی( برگزار میگردد.لذا خواهشمند است موضوع را در جلسه هیئت 
مدیره آن تعاونی مطرح و یك نفر نماینده تام االختیار به منظور شرکت در جلسه مذکور تعیین که در موعد مقرر با همراه 

داشتن معرفی نامه کتبی راس ساعت تعیین شده در جلسه حضور بهم رساند.
دستور جلسه:  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی 

2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 1398 اتحادیه شامل ترازنامه ،حساب سود وزیان و سایر گزارشهای 
مالی .   3- اتخاذ تصمیم در مورد ذخایر قانونی و چگونگی تقسیم سودسال 1398.

4- تصویب هزینه کرد ذخیره احتیاطی توسط هیئت مدیره.   5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی  سال 1399.
6- طرح و تصویب تغییرات سرمایه با توجه به سود سال 1398.

7-تصمیم در خصوص س��رمایه گذاری درزمینه س��اخت وساز ملک اتحادیه واقع در مجتمع شهیدساجدی به منظوراحداث 
انبار،دفتراداری ،مرکز تجاری وغیره با استفاده از بخش خصوصی.

8- طرح وتصویب خرید،فروش ،رهن واجاره امالك، خرید ،فروش و اجاره ماشین آالت)پراید و سوزوکی ویتارا(ویاهرنوع 
خودرو  مورد نیاز اتحادیه.  9- انتخاب دونفراعضای اصلی ویك نفر علی البدل هیئت بازرس��ان و یك ش��رکت حسابرس��ی 

رسمی برای مدت یك سال مالی وفق اساسنامه.
ضمنا" چنانچه آن تعاونی تمایل به کاندیداتوری فردی جهت سمت هیئت بازرسین اتحادیه را دارد نماینده خود را حداکثر 
ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتش��ار این آگهی با توجه به  مفاد  مادًه 38 قانون تعاون و دس��تورالعملهای مربوطه همراه با 

مدارك ذیل کتبا" به دفتر این اتحادیه به آدرس فوق الذکر معرفی و تسلیم نمایند.
مدارك الزم:1- تصویر صورتجلس��ه هیئت مدیره ش��رکت تعاونی مبنی بر انتخاب نماینده حقیقی برای کاندیدای عضویت 

در هیئت  بازرسان.
2- تکمیل و امضای فرم ثبت نام توسط نماینده داوطلب برای عضویت در هیئت بازرسان .

/ع هیئت مدیره اتحادیه 3- سه قطعه عکس4*3 ، تصویر کامل شناسنامه ،کارت ملی و تصویر مدرك تحصیلی
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
ش��رکت تع��اونی مسک��ن  کلب�ه 

س�ازان ن�ور ب�دیع - نوبت اول
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت 
م��ورخ  یکش��نبه  روز  س��اعت16:00  در  تعاون��ی 
99/04/29 در محل مشهد، خیابان جالل آل احمد 
نبش جالل آل احمد 71 مس��جد الرضا )ع( برگزار 

میگردد.
از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود در جلسه 
مذکور حضور به هم رس��انند و ی��ا وکالی خود را 
از بی��ن اعضا و یا خارج از اعضای ش��رکت معرفی 
نمایند ) هر عضو وکالت 3 نفر و غیر عضو وکالت 

یک عضو را می تواند داشته باشد(.
تذک��ر: اعض��ا ب��رای دادن وکالت می بایس��ت به 
هم��راه وکیل خود تا یک هفته مانده به برگزاری 
مجمع مورخ 99/04/29 در ساعت اداری به دفتر 
ش��رکت مراجع��ه نمایند در ص��ورت اتمام مهلت 

مذکور وکالت شما معتبر نمی باشد.
دستور جلسه:1- تمدید مدت فعالیت شرکت

2-تغییر آدرس دفتر شرکت تعاونی
 هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع 
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 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 
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 آگهی مزایده »نوبت دوم«



گزارش تحلیلی قدس از تصویب کلیات یک طرح در شورای شهر مشهد

»کمربند جنوبی« خشت کج سه دوره مدیریت شهری 
محمدزاده: سال ها پیش وقتی این ضرب المثل 
را می شنیدم یا می خواندم که »خشت اول چون 
نهد معمار کج... تا ثریا می رود دیوار کج...« همیشه 
یک پرسش بزرگ در ذهنم شکل می گرفت که 
شــاید این حکم در خصوص یــک رفتار فردی 
مصداق داشته باشد ولی نمی توان مصداقی برای 
آن در حوزه عمومی پیدا کــرد؛ چراکه دیگران 
الزامی به ادامه کاری ندارند که به اشتباه بنیادی 
آن باور دارند.اما با گذشت سال ها و چندین سال 
فعالیت در عرصه رسانه متأسفانه مصادیق زیادی 
برای این ضرب المثل در حوزه عمومی مشاهده 
کردم ولی همچنان پاسخی برای همان پرسش 
بدیهی پیدا نکرده ام که ادامه دهندگان ساخت یک 
دیواری که می دانند خشت اول آن کج است چه 

الزامی به ادامه دارند؟
با همین مقدمه می خواهــم در ادامه به یکی از 
مصادیق این ادعا اشــاره ای گذرا داشــته باشم؛ 
چراکه شــرح مفصل آن را در چند سال گذشته 

به دفعات شنیده و خوانده اید.

خشت کج کمربند جنوبی مشهدس
موضوع، مربوط به پروژه پرحاشیه کمربند جنوبی 
مشهد اســت. پروژه ای که از همان روزهای اول 
آغاز به کار آن مشخص شد خشت کجی است که 
مدیریت شهری مشهد کار گذاشته و منتقدان و 

مخالفان بسیاری داشت.
اما درباره شــکل گیری این اشتباه بزرگ عده ای 
از کارشناســان منتقد بر این باورند که در طرح 
جامعی که ســال ها پیش نوشــته شــده بوده، 
آمده است: با توجه به اینکه پیش بینی می شود 
جمعیت مشهد در سال 95 به بیش از 5میلیون 
نفر )5/4( برسد و تعداد وسایل نقلیه افزایش یابد 
ایجاد راه دسترسی متناسب در بخش های جنوبی 

این شهر الزامی است.
در حالی که آمارها نشان می دهد با گذشت چهار 
سال از موعد اعالمی در این طرح هنوز جمعیت 
مشهد با رقم پیش بینی شده فاصله بسیار دارد 
ولــی مدیران شــهری وقت در اواخــر دهه 80 

تصمیم به ایجاد این کمربندی می گیرند.
یکی از انتقادهای دیگری که از همان ابتدا به این 
پروژه وارد بود این است که به عقیده کارشناسان 
حــوزه حمل و نقــل، زیرســاخت های الزم در 
خروجی این پروژه در محدوده نمایشگاه مشهد 
وجود ندارد و حتی با وجود شروع عملیات ساخت 
تقاطع غیرهمسطح در محدوده میدان نمایشگاه 
باز هم هدایت حجم ترافیکــی به این محدوده 
می تواند زمینه ســاز ایجاد گره هــای ترافیکی 
ســنگینی شــود که اکنون هم شاهد بخشی از 
مشــکالت ترافیکی در انتهای بولوار وکیل آباد و 

میدان نمایشگاه هستیم.

اشتباه شناسنامه دارس
با تمــام این اوصاف و با وجود تمــام انتقادها و 
گالیه های دوســتداران محیط زیست تخریب 
و انفجار، خواب آرام ارتفاعات جنوبی مشــهد را 
آشفته کرد و مدیریت شــهری در دوره چهارم 
شورا ضمن شنیدن دغدغه ها و قبول بسیاری از 
مشــکالت همزمان کار خود را نیز پیش می برد 
و کمربنــد جنوبی هــم مانند تعــداد زیادی از 
پروژه های مســئله دار ارثیه دوره های قبلی شورا 

برای شورای پنجم بود.
اما نکته قابل تأمل این اســت 
که از یک سو منتقدان مدعی 
پیوست  پروژه  این  هســتند 
زیســت محیطی ندارد و در 
مقابل مدافعــان معتقدند در 
آن زمان الزامی برای دریافت 
محیطی  زیســت  پیوســت 
پروژه هــای این چنینی نبوده 
است.مهم تر از همه اینکه این 
اقدام اشتباه دارای شناسنامه 
کمربند  است؛ چراکه  رسمی 
جنوبــی در طرح های جامع 
دوم و سوم مطالعات ترافیک 

شهر مشهد، جزو مصوبات شورای عالی معماری 
و شهرســازی بوده و به نوعی سندی برای اثبات 

موجودیت خود دارد.
بنابراین با تمام این فرایندها چند سال زمان برد 
و ســرانجام با ورود دستگاه قضا ادامه این پروژه 
متوقف شــد و منتقدان آن امیــدوار به حذف 
کمربند جنوبی شــدند و صحبت های مختلفی 
برای استفاده بهینه از زیرساخت های ایجاد شده 
و به نوعی جلوگیری از هدررفت میلیاردها تومان 
بیت المال شد و حتی شهردار مشهد با قطعیت 
تمام اعالم کرد تا زمان حضورش در این ســمت 
نخواهد گذاشــت کمربند جنوبی اجرا شود و به 
همین منظور بخش های مورد نظر به کوه پارک 

اختصاص یافت.

شوک بازگشت به نقطه صفر س
آنچه روایت شــد بخش ظاهری ماجــرا بود اما 
بخشــی از اتفاق ها در الیه دیگری رخ می داد که 
تا زمان اعالم عمومی برای همه نامعلوم بود ولی 
وقتی خروجی آن تحــت عنوان طرح تفصیلی 
جنوب غرب مشهد در جلسه شورای شهر مطرح 
شد باز ترس دغدغه مندان ساخت این پروژه زنده 
شد و تصور بســیاری از آن ها بر این است که با 
توجه به شــواهد و قراین موجود به نظر می رسد 
تالش های صــورت گرفته در ســال های اخیر 
بی نتیجه بوده و قرار است یک بار دیگر به نقطه 

صفر برگردند.
بر اســاس ادعای منتقدان، در شــهرداری دو 
ســند وجود دارد که در همین سه ماه اخیر در 
شورای اسالمی شهر به امضای شخص شهردار 
رســیده است. یکی طرح تفصیلی جنوب غرب 

است که مجموع نظر مشاور 
ارگان های  و نظر نهایی همه 
شهرداری است. دو بار هم به 
شورا آمده است و یک بار در 
کمیسیون رد شده، اصالحات 
خــورده و برای بــار دوم در 
صحن شورا مطرح شده است. 
در هر دو بــار گزینه کمربند 
جنوبی و تمــام الزام های آن 
وجود دارد و خبری از حذف 

این پروژه نیست.

یک بام و چند هوای س
مدیریت شهری

یکی دیگر از قراین این ادعا که گویا قرار اســت 
دیوار کج کمربند جنوبــی ادامه پیدا کند، این 
است که شهردار مشهد چند روز پیش در نشست 
پرسش و پاسخ ویژه کمربند جنوبی در بخشی 
از حرف هایش می گوید: از روزی که در جلســه 
غیرعلنی گفتیم که در ستاد تدبیر صحبت شده 
که خوب است کاربری تفریحی و تفرجگاهی در 
این منطقه ایجاد کنیم، فشار وحشتناکی روی من 

از سوی شورای شهر ایجاد شد.
همین یک جمله شــهردار مشــهد کافی است 
تا بدانیم جو حاکم بر شــورای شهر در خصوص 
کمربند جنوبی چیســت، چرا شــورای شهر و 
شهردار منتخب خودشــان نتوانسته اند به یک 
توافق فنی و منطقی برســند و تعارض نظریات 
به حدی است که شهردار اعتراف می کند شورای 
شــهر به او برای ســاخت کمربند جنوبی فشار 

می آورد. 
جالب آنکه رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 
ضمن قبول تمام انتقادها، باز هم ساخت کمربند 
جنوبی را الزامی می داند. حیدری پس از جلسه 
علنی شــورای شــهر می گوید: قبول داریم با 
ســاخت کمربند جنوبی آثار جبران ناپذیری بر 
محیط زیســت این منطقه گذاشته خواهد شد 
به طوری که با ساخت فضای سبز و پیش بینی 
شرایط ویژه، باز هم این آسیب جبران نخواهد 
شد؛ با این حال اضافه می کند که این طرح در 
مصوبات طرح جامع شهری، طرح حمل  و نقل 
عمومی کشور، طرح همتای کشور و طرح ملی 
زیارت آمده اســت. مشــاور این طرح بر اساس 
آخرین نظریه ای که ارائه کــرده، بر حفظ این 

بزرگراه تأکید کرده است.

حیدری با بیان اینکه در خصوص طرح کمربند 
جنوبــی دو دیدگاه وجــود دارد، می افزاید: یک 
دیدگاه محیط زیســتی در خصــوص این طرح 
وجود دارد و آن هم این است که بزرگراه به فضای 
محیط زیستی این منطقه آسیب  می زند. براساس 
دیدگاه کارشناسی قوی حمل  و نقل و ترافیک و 
همچنین افق ۱405، حجم وسیله نقلیه و تردد 
در جنوب شرق به غرب مشهد که تا سال ۱405 
اتفاق می افتد، آثار زیســت  محیطــی زیادی بر 
محیط شهر می گذارد. براساس نظر آن ها نبود این 
کمربند، سبب افزایش ۲0 دقیقه ای سفر و افزایش 
۱0 درصدی میزان گاز کربنیک و مصرف بنزین 
در مشهد خواهد شد.نتیجه اینکه به استناد ادعای 
شهردار و البته اظهارنظرهای اعضای شورای شهر 
می توان گفت شورای پنجم هم مایل به تکمیل 

دیوار کجی است که به کج بودن آن باور دارد!

شاید نشودس
با این حال دوشــنبه هفته جــاری کلیات طرح 
تفصیلی جنوب غرب مشهد در شورای شهر به 
تصویب رســید و فرصت بررسی بند اختصاص 
یافته به کمربند جنوبی فراهم نشد و قرار است 

هفته آینده مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
نظریه کمیسیون شهرسازی و معماری با موضوع 
اسناد اصالحی طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه 
جنوب غرب که شــامل یک ماده واحده و 9 بند 
اســت، بند هفتم این نظریه، بــه پروژه کمربند 

جنوبی مشهد اختصاص دارد.
در این بند آمده است: »پس از بحث و تبادل نظر 
گسترده پیرامون مزایا و معایب کمربند جنوبی، 
با توجه به پیش بینــی بزرگراه جنوبی )کمربند 
جنوبی( در ســاختار ترافیکی شــهر مشهد در 
طرح جامع مصوب، پیشنهاد مشاور محترم مبنی 
بــر حفظ بزرگراه جنوبی مورد تأیید قرار گرفت. 
الزم به توضیح است با عنایت به اقدام های اخیر 
شــهرداری در راستای خلق فضای اجتماعی در 
پهنه های جنوبی شهر )کوه پارک(، انجام ارزیابی 
اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی 
از نقش ترافیکی محور در این بخش از شهر مورد 
تأکید قرار می گیرد«.بند هشــتم آن نیز به این 
شرح است: »با توجه به ضرورت حفظ ارتفاعات، 
کنترل و جلوگیری از تحریک توســعه ناشی از 
بزرگراه جنوبی، مقرر گردید کلیه اراضی بالفصل 
شمال بزرگراه جنوبی به فضا های سبز حفاظتی 
و کاربری های خدماتی بزرگ مقیاس اختصاص 
یابد«.رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی 
شورای شهر در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
هــر احتمالی در این خصوص وجــود دارد؛ هم 
ممکن است رأی به ساخت کمربند جنوبی بدهند 

و هم اینکه رأی به توقف آن داده شود.

خودتان پیش بینی کنیدس
حال با در نظر گرفتن تمام این اظهارنظرها و اسناد 
موجود در طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد که 
البته پیشــتر به تأیید ضمنی مدیران شهری در 
سطوح مختلف رسیده، خودتان پیش بینی کنید 
هفته آینده تیتر اخبار این موضوع چه خواهد بود 
به نظر شما چند درصد احتمال دارد تیتر بزنیم 
دیوار کج مدیریت شــهری در کمربند جنوبی 

تکمیل می شود!

 جانباز 70 درصد دفاع مقدس •
به یاران شهیدش پیوست

قدس: جانباز ســرافراز 
»غالم حیدر کاووســی« 
پس از ســال ها تحمل 
درد مجروحیــت دوران 
یاران  بــه  دفاع مقدس 

شهیدش پیوست.
ســرافراز  جانباز  ایــن 

دوشنبه گذشته بر اثر عارضه  کلیوی به مقام رفیع شهادت 
نائل آمد.مراســم تشــییع پیکر مطهر این شــهید جانباز 
دفاع مقدس روز گذشــته با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار و در جوار یاران شــهیدش در بهشــت رضا)ع( آرام 
گرفت.»غالم حیــدر کاووســی« ۱0 فروردیــن ۱343 در 
مشهد چشم به جهان گشود و در ۲8 اردیبهشت ۱365 در 
منطقه حاج عمران بر اثر اصابت ترکش به کمر، قطع نخاع 

و به افتخار جانبازی نائل آمد.

 دفتر خبرگزاری دفاع مقدس •
در مشهد افتتاح شد

نمایندگی  دفتــر  ایرنا: 
»خبرگزاری  مســتقل 
در  مقــدس«  دفــاع 
خراســان رضــوی روز 
در  مراسمی  در  گذشته 
محل »باغ مــوزه دفاع 
مشــهد  در  مقــدس« 

گشــایش یافت.مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس خراســان رضوی در این مراســم گفــت: نمایندگی 
خبرگزاری دفاع مقدس در مشهد جزو نخستین دفاتری است 
که به صورت مســتقل از دفتر مرکزی تهران، به انتشار اخبار 
حوزه دفاع مقدس، ایثار و شــهادت می پردازد.سردار سرتیپ 
دوم پاسدار حسینعلی یوسفعلی زاده افزود: پیرو رهنمودهای 
مؤکد رهبر فرزانه انقالب اسالمی صدای شهیدان باید هر روز 
بیشــتر از دیروز شنیده و فهمیده شود. اگر ملتی و امتی این 
فریاد ملکوتی را بشنود به طور حتم کمر همت بسته تا زیر بار 

زور و تحمیل نرود، ظلم نمی کند و ظلم پذیر نیز نخواهد بود.
وی تأکید کرد: نباید جنگ نرم و عملیات روانی دشمن از ما 
تلفات بگیرد و نباید در این خصوص کاهلی کرده و تســاهل 
کنیم، بلکه می بایست همانند رزمندگان سلحشور دفاع مقدس 
پای کار بوده تا آماده خدمت باشیم و در جنگ مطبوعاتی هم 

مانند نبرد نظامی در وسط میدان قرار گیریم. 
مسئول دفتر نمایندگی خبرگزاری دفاع مقدس در خراسان 
رضــوی نیز گفت: این دفتر خبری از 6 ســال پیش تاکنون 
فعالیت داشــته اما به تازگی موفق بــه دریافت مجوز الزم از 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شده است.
حجت االســالم علیرضا دهقان محور اصلی فعالیت های این 
رســانه نوپا را، پوشــش خبری یادواره های شــهدا، مراسم 
فرهنگی، آیین های تشییع پیکر شهدا و ثبت رویدادهای حوزه 
دفاع مقدس نظیر تألیف کتاب و دیگر مباحث مرتبط برشمرد.

نیاز فوری به گروه خونی O منفی •
قدس: مدیر کل انتقال خون اســتان خراسان رضوی گفت: 
تعداد مراجعان برای اهدای خون در این استان کاهش یافته 
به طوری که نیاز فوری به گروه خونی O منفی و همچنین به 
سایر گروه های خونی وجود دارد.دکتر مجید عبداللهی افزود: 
با اوج گیری دوباره کرونا، نیاز به منابع خونی در این اســتان 
افزایش یافته است.وی ادامه داد: استان خراسان رضوی به ویژه 
شهر مشــهد به علت زیارتی بودن و حضور زائران، همچنین 
تعــداد زیاد تصادفات، جراحی های قلــب و عروق و بیماران 
هموفیلی و تاالســمی، جزو استان های رده اول کشور از نظر 
مصرف فراورده های خونی است.مدیرکل انتقال خون استان 
 خراســان رضوی گفت: از مجاوران و زائــران بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( درخواست می شود با حضور در پایگاه ها و اهدای 
خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند زیرا اکنون ذخایر خونی 

به  شدت رو به کاهش است.

 برگزاری جشنواره میثاق با والیت •
در قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا 

میثاق  جشنواره  قدس: 
با والیت لبیــک یا امام 
خامنــه ای ۱۲ با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی 
برگزار شد. ارشد نظامی 
ارتش در منطقه شمال 
شــرق گفت: یکــی از 

برکات نظام مقدس جمهوری اســالمی داشــتن یک ارتش 
انقالبی، مؤمن و متعهد اســت؛ چرا که در نظام اســالمی و 
انقالبی خدمت می کند. امیر ســرتیپ دوم ستاد رضا آذریان 
گفت: طرح های لبیک که نشــأت گرفتــه از فرمان انتصاب 
فرماندهی نزاجا از ســال 96 اجرا می شــود به والیتمداری، 
عدالت محوری و شایسته ســاالری اشاره می کند که از اصول 
مدیریت و فرماندهی در ارتش است.در این جشنواره از 73 نفر 
از کارکنان یگان های ارتش در منطقه شمال شرق تجلیل شد.

 شاعران و نویسندگان این حوزه 
در گفت وگو با قدس مطرح کردند

 مشهد می تواند •
قطب ادبیات کودک و نوجوان باشد

امروز  ســرور هادیان: 
هجدهــم تیــر مــاه در 
تقویم رســمی کشور به 
عنوان روز رسمی ادبیات 
نوجوان معرفی  و  کودک 
شــده اســت. روزی که 
مقارن با درگذشت مهدی 
آذریزدی، نویســنده و بازنویس خوب کشورمان در سال ۱388 
بود.اگر روز کتاب کودک و نوجوان را فرصت مناسبی برای آشنا 
کردن کــودکان با کتاب و بهانه ای برای ورود کتاب به زندگانی 
کــودکان بدانیم از این فرصت ها می تــوان برای ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی در میان کودکان و نوجوانان بیشتر بهره برد. بی شک 
ترغیب کودکان به کتاب خوانی تضمینی بر استحکام تربیت نسل 

آینده جامعه است.

به نشر و بنیاد پژوهش هاس
یکی از نویســندگان و شاعران پیشکسوت 
شــهرمان در عرصه کــودک و نوجوان در 
خصوص جایگاه نویسندگان و شاعران مشهد 
در ادبیات کودک و نوجوان می گوید: ادبیات 
کودک و نوجوان عرصه گسترده ای است که 
در این زمینه ناشران و نویسندگان مختلفی در کشور داریم که 
برخی بسیار فعال و خوب کار کرده اند.جواد نعیمی می افزاید: به 
اعتقاد من در شهر مشهد به دو ناشر برجسته و عمده ای که در 
این زمینه کار می کنند می توان به بنیاد پژوهش ها و به نشر اشاره 
داشت که از سال ها پیش فعالیت های زیادی در این زمینه انجام 

داده اند. 
وی با اشــاره به این اینکه استان خراســان در بحث کودک و 
نوجوان جایگاه خوبی دارد، بیان می دارد: به اعتقاد من با وجود 
همه این اتفاق های خوب در عرصه ادبیات کودک و نوجوان هنوز 
هم جای کار زیادی وجود دارد. زیرا به وفور می توان در جلسات 
مختلفی مانند به نشــر یا انجمن نویسندگان اهل قلم خراسان 
استعدادهای خوبی را دید که متأسفانه متولیان بخش فرهنگی، 
بیشتر کارهای روزمره، جنجالی و آماردار را ترجیح می دهند.این 
نویسنده، ویراستار و پژوهشگر تصریح می کند: با توجه به آنکه 
شمارگان کتاب کاهش یافته و مطالعه بیشتر از فضاهای حقیقی 
به فضاهای مجازی منتقل شده، هنوز نمی توانیم به طور قاطع 
بگوییم که در ادبیات کودک و نوجوان به حد مطلوبی رسیده ایم 

و هنوز هم جای کار در این عرصه وجود دارد.

نگاه متولیان فرهنگی س
وی درباره جایگاه مشــهد در بحث ادبیات کودک و نوجوان در 
کشور، بیان می دارد: این بحث بسیار چالش برانگیز است، برخی 
اوقات نویســندگان و شاعران مشهدی در نزد متولیان فرهنگی 
تهران از شــهر خودشان بیشتر شناخته شــده تر و مورد توجه 
هستند، گاهی به شاعران و نویسندگان همشهری مان در شهر 
خودمان بی مهری و کم توجهی هایی می شود و هنوز هم گاهی 

نگاه برخی ناشران به پایتخت نشین ها دیده می شود.

شاعران کودک و نوجوان مشهدیس
بانوی شاعر عرصه شــعر کودک و نوجوان 
مشــهدی نیز درباره بضاعت شاعران شعر 
کودک و نوجوان در کشــور می گوید: شهر 
مشهد یکی از دو شهر ی ا ست که بیشترین 

تعداد شاعران کودک و نوجوان را دارد.
ســعیده موســوی زاده می افزاید: کمی که به گذشته برگردیم، 
کیانوش از مشــهد برخاسته و ســرمایۀ ادبیات کودک کشور و 
از آغازکنندگان اســت. اگرچه شــمار زیادی از شاعران کودک 
مشهدی به مرکز مهاجرت کرده اند و شماری هم در مشهد تاب 
آورده اند و هنوز در صفحات مختصر روزنامه های استانی ادبیات 
کودک را زنده نگاه می دارند.وی با اشاره به این نکته که می شد 
مشــهد قطب ادبیات کودک، یا دست کم شعر کودک باشد اما 
نیست، بیان می دارد: گویا این گونه از ادبیات در شهر من چندان 
جدی گرفته نمی شود. من که مجله ای، محفلی یا گردهمایی ای 
در شهرم برایش سراغ ندارم. جلسه ای بود که عباسعلی سپاهی 
سال ها در حوزۀ هنری آن را می گرداند، که دیگر آن هم نیست.

عمر کوتاه مجالت کودک مشهدس
این شــاعر طنزپرداز شــعر کودک اظهار می دارد: گاهی مجله 
کودک یا ضمیمه ای در اســتان داشته ایم که عمر درازی نکرده 
اســت که گمان نمی کنم به دلیل اســتقبال نکردن مخاطب 
بوده باشد، بلکه بیشتر به دلیل نداشتن پشتوانۀ مالی و معنوی 
نهادهاست. سعیده موســوی زاده تأکید می کند: ادبیات کودک 
می تواند نجات دهنده باشــد، نجات دهندۀ کودکی، نوجوانی یا 
حتی نسلی. چون برانگیزاننده و امید بخش است. فرصت تفکر 
به کودک می دهد، آموزش صرف و خشک رسمی در آن جایی 

ندارد و آگاهی و قدرت انتخاب می دهد.

گره خوردگی شعر و ادبیات با خطه خورشیدس
مدیــر آفرینش های ادبــی و هنری کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان در 
گفت وگــو با قــدس درباره جایــگاه خطه 
خراسان در شعر و ادبیات کودک و نوجوان 
می گوید: شهر مشهد و خطۀ خراسان جزو 
سرزمین های شــاعرخیز و ادب پرور ایران بوده و گره خوردگی 
ادبیات و شعر فارسی با این خطه برای همه دوستداران فرهنگ 

و هنر مسلم است. 
انسیه موسویان می افزاید: در روزگار ما نیز چهره های شاخص و 
فعال در حوزه های مختلف ادبیات که خراسانی بوده اند، آن چنان 
پرشمار است که نام بردن از آنان بحثی جدا و بلند است. در حوزۀ 
ادبیات کودک و نوجوان نیز چهره های شاخصی در دهه های اخیر 
به میدان آمده اند که توانســته اند این حوزه را ارتقا بخشــند به 
خصوص اینکه بنیان گذار شعر کودک و نوجوان مدرن در ایران 

یعنی محمود کیانوش، مشهدی است.
این منتقد حوزه کتاب شــعر کودک با اشاره به این نکته که در 
میان چهره های جوانی که به تازگی وارد این حوزه شــده اند نیز 
شاعران و نویســندگان خراسانی حضور دارند، بیان می دارد: به 
اعتقاد من این چهره های جوان، آیندۀ روشنی دارند و می توانند 
ادبیات کودک و نوجوان را نه تنها در خراســان بلکه در کشور و 
زبان و ادبیات فارسی ارتقا ببخشند. این شاعر و نویسنده کودک 
و نوجوان خاطرنشان می سازد: به نظر من تأسیس شاخۀ ادبیات 
کودک و نوجوان در دانشگاه فردوسی مشهد نیز جنبۀ علمی  و 

پژوهشی این رشته را قوت می بخشد.

رئیس کمیسیون معماری 
و شهرسازی شورای شهر 

می گوید: هر احتمالی 
در خصوص کمربند 
جنوبی وجود دارد؛ 

هم ممکن است رأی به 
ساخت آن بدهند و هم 

 اینکه رأی به توقف 
داده شود

بــرشبــرش
هی

دال
عب

س: 
عک

روزبازارروزبازار

آسمانی اهآسمانی اه

گشایشگشایش

خبرخبر

اطالع رسانیاطالع رسانی

زگارش هنریزگارش هنری

استان مااستان ما2
چهار شنبه  18 تیر 1399

   16 ذی القعد        ه 1441  8 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9288 ویژه نامه 3667 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

4,000

11,070

15,750

2,340

3,000

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کاهو

لوبیا سبز 
فلفل دلمه سبز

پیاز بندری
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هاشم رسائی فر: از زمان شیوع کرونا تاکنون همه مردم به دنبال 
آن بودند تا از اقدام ها، آمار و ارقام مرتبط به انتشــار این ویروس 
اطالع پیدا کنند. گرچه هر روز اخبار مرتبط با کرونا به خصوص 
آمارهای کشوری آن، از طریق سخنگوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی منتشر شده است اما در استان خراسان رضوی 
به طور رسمی جلسه ای با حضور مسئوالن ستاد استانی مقابله با 
کرونا و خبرنگاران برگزار نشــده بود که دیروز این اتفاق افتاد و 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فرماندار مشهد در جلسه ای 
بــا حضور خبرنگاران در مورد آنچه در این چند ماه در خصوص 

کرونا اتفاق افتاده، صحبت کردند.
حســن جعفری؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراســان رضوی در ابتدا از اهداف ســتاد استانی مقابله با کرونا 
گفــت و اینکه باید مردم آموزش الزم در این مورد را می دیدند و 
تبعات آن را درک می کردند ســپس در راستای پیشگیری اقدام 
می شد که با بهره گیری از امکانات دانشگاه علوم پزشکی در این 
مورد اقدام های خوبی صورت گرفت و هدف بعدی تأمین منابع 
مالی و نیروی انسانی بود که ۲0 میلیارد تومان در همان ابتدا در 
اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت و پس از آن مبالغ دیگری 
نیز پرداخت شــد، ضمن اینکه کمک هــای مردمی و همراهی 
خیران نیز اقدام خوبی بود که در این راســتا انجام شد. در بحث 
تأمین نیرو نیز با اینکه ۲هزار نفر از مردم برای کمک نام نویسی 
کردند تا یاری رســان کادر درمان باشند اما با آمادگی خوبی که 
کادر درمان داشــت نیازی به استفاده از این افراد احساس نشد.

وی در ادامه افزود: بهره گیری از متخصصان تاکنون کمک خوبی 
در زمینه پیشــگیری و درمان به مجموعه داشته است. در ستاد 
مقابله با کرونا برای همه افرادی که دخیل هستند چه آن هایی 
که خدمات دهنده هستند و چه اماکنی که خدمات ارائه می کنند 
تصمیم گیری شد که ۱03 پروتکل بهداشتی در سطح استان برای 
ادارات و مشاغل مختلف تهیه و ابالغ کردیم و در جلسه آخر ستاد، 

به نظارت برای اجرای این پروتکل ها تأکید شده است.
کاهش رعایت پروتکل ها از طرف مردمس

جعفری بیان کرد: در مرحله سوم مقابله با ویروس کرونا با توجه 
به همراهی خوبی که مردم داشتند 9۱ درصد آن ها پروتکل های 
بهداشتی را رعایت می کردند اما در حال حاضر در وضعیت بحران 
هستیم؛ چرا که آمار 9۱ درصدی رعایت پروتکل ها تنها 37 درصد 
اســت همین نیز سبب شده تا میزان مبتالیان و آمارهای دیگر 

باال برود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی در خصوص امکان بازگشــت ممنوعیت هایی که پیشتر 
وجود داشــت مثل تعطیلی ها گفت: از ۱5 تیرماه که استفاده از 
ماســک اجباری شده تا ۱5 روز آینده باید صبر کنیم ببینیم در 
این دو هفته باز هم ما در وضعیت بحران هســتیم یا خیر، پس 
از آن تصمیم گیری خواهیم کرد آن هم با توجه به شــرایط آن 
زمان. باید شرایط تحلیل شود، دو هفته همه چیز رصد شود اگر 
منحنی رو به افزایش باشد ممنوعیت ها اعمال خواهد شد.جعفری 
همچنین تصریح کرد: در حال حاضر ۱7 شهرســتان خراسان 
رضوی که مشــهد نیز در زمره آن هاست به لحاظ ابتال به کرونا 
در وضعیت قرمز قرار دارند. هم  اکنون چهار شهرستان خراسان 
رضوی وضعیت ســفید دارند، سه شهرستان وضعیت نارنجی و 

هشت شهرستان به لحاظ ابتال به کرونا در وضعیت زرد هستند.

836 فوتی در 37 روزس
در ادامه دکتر بحرینی، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر تنهــا راه مقابله با ویروس کرونا، 
آگاهی بخشی به مردم و فرهنگ سازی در مورد استفاده از ماسک 
است، گفت: در خصوص مزیت استفاده از ماسک فقط همین نکته 
را اگر درک کنیم که دو نفر که در حال صحبت با هم هســتند 
یکی از آن ها مبتال باشــد اگر هر دو نفر از ماسک استفاده نکنند 
امکان ابتالی نفر بعدی 90 درصد اســت اما اگر دو نفر از ماسک 
اســتفاده کنند آن 90 درصد به ۱/5درصد کاهش پیدا می کند.

وی در ادامه آماری از میزان مبتالیان، بستری ها و فوتی های دهم 
خرداد تا شانزدهم تیر ناشی از شیوع ویروس کرونا و مشکوک به 
آن را در اختیــار خبرنگاران قــرار داد که در این مدت 37 روزه، 
رشــدی بیش از چهار برابر را تجربه کرده است؛ به طور مثال در 
مدت 37 روز گذشته، 836 نفر از شهروندان مشهدی بر اثر ابتال 
به کرونا جان خود را از دست داده اند. در آخرین روز که همان ۱6 
تیر ماه است، 67۲ نفر بستری موجود، ۱79 نفر بستری جدید، 
۱65 نفر بستری در آی.سی.یو و فوتی 34 نفر را ثبت کرده است.

 سرما و مشکالتی که احتمااًل س
برای بخش درمان در پی خواهد داشت

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به پرسش قدس 
در مورد احتمال اوج گیری بیشتر کرونا با فرارسیدن فصل سرما 
گفت: آنچه ما در حال حاضر از وضعیت کرونا داریم این اســت 

که تغییر رفتاری این ویروس تا به حال در تاریخ ســابقه نداشته 
 است آنچه پیش بینی می شــد این بود که این ویروس در دمای

4۲ درجه از بین می رود و انتظار داشــتیم با گرم شدن هوا قابل 
کنترل باشد اما دیدیم که نه تنها با گرم شدن هوا کم نشد بلکه 
اوج هم گرفت اما آنچه هســت و ما حدس می زنیم با همزمانی 
آنفلوانزا با سرما، مشــکل بخش بهداشت بیشتر می شود و باید 

آمادگی الزم را داشته باشیم.
دکتر بحرینی همچنین در مورد شیوع تب کریمه کنگو در برخی 
از شهرستان های استان گفت: آنچه مسلم است این است که در 
تربت جام این موضوع مشــاهده شده که برای کنترل و پیگیری 
آن از مردم درخواســت می کنیم گوشــت مورد نیــاز خود را از 
فروشگاه های معتبر تهیه کنند؛ چراکه نگرانی ما از بابت دام هایی 

است که به طور غیرقانونی کشتار می شوند.
وی در پاســخ به پرسش دیگر خبرنگار قدس در مورد مطالبات 
پرســتاران و گالیه هایی که در این زمینه وجود دارد، اظهار کرد: 
این قصه سر دراز دارد؛ چراکه بخش زیادی از مطالبات از جمله 
تعرفه گذاری درخواســت های ملی اســت اما در مــورد کارانه و 
معوقاتی که دارند باید گفت هر ماه 60 درصد از کارانه پرستاران 
به همراه حقوق آن ها پرداخت می شود در حالی که کارانه پزشکان 

معوق شده است. 

383 مصوبه در ستاد مقابله با کرونا مشهدس
فرماندار مشهد نیز با اشاره به تمهیداتی که در این چند ماه برای 
کنترل شیوع کرونا در مشهد انجام شده است، گفت: در این مدت 
56 جلسه در ســتاد مقابله با کرونا مشهد برگزار شده که 383 
مصوبه داشــته و در مجموع 85 درصد مصوبات عملیاتی شده 

است.
محمدرضا  هاشــمی همچنین اظهار کرد: پس از الزامی شــدن 
موضوع اســتفاده از ماســک در اماکن عمومی در بازدیدی که 
شــخصاً از مترو داشتم 97 درصد از مســافران مترو از ماسک 
اســتفاده می کنند که این میزان در بازدیــد از یکی از خطوط 
اتوبوسرانی نیز عدد خوبی را شامل می شد و نشان دهنده این بود 
که مردم استقبال خوبی از این موضوع داشته اند. ضمن اینکه در 
همین راستا بازدیدی از چند اداره در مشهد داشتم که به جز اداره 
پست که میزان مراجعات زیادی هم به دلیل دریافت بسته های 
پستی داشت میزان استفاده مردم از ماسک کمتر بود اما در بقیه 

ادارات شرایط خوب بود.

۱7 شهرستان خراسان رضوی در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

مشهد؛ هر دو ساعت سه قربانی!
بهداشت و ردمانبهداشت و ردمان



باغ وکیل آباد را دریابیدس
هفته پیــش پس از مدتی کــه خودمان را 
قرنطینه کــرده بودیم، گفتیــم برویم باغ 
وکیل آباد حــال وهوایی عوض کنیم. تقریباً 
در کنار رودخانه با خانواده اتراق کردیم؛ ولی 
متأسفانه حدود هفت زن و دو مرد الابالی که 
تقریباً 100متر از ما فاصله داشتند، رقاصی و 
صدای آهنگشان عذابمان داد. بدتر آنکه به دو 

جوان که بی سیم و لباس فرم باغ  را به تن داشتند، گفتیم به آن ها تذکر دهند که اینجا مکان 
عمومی است و در جوابمان مثل اینکه ما را دست بیندازند گفتند کجا ما که چیزی نمی بینیم 

و نمی شنویم...  .
0915---1382

درخواست پاکبان هاس
از 21 اردیبهشــت تا 16 تیــر، ما رفتگران 
شهرداری منطقه 3مشهد به هیچ عنوان مایع 
ضدعفونی کننده دریافت نکرده ایم. دستکش 

هم هر از گاهی به ما می دهند!
جمعی از رفتگران شهرداری منطقه 3 

مشهد

پیشنهاد فرهنگسرای فردوسیس
با توجه به انتقال پایانه معراج به محل جدیدش در ابتدای جاده قوچان پیشنهاد می کنم پایانه 
فعلی به فرهنگسرای فردوسی تبدیل شود، البته می شود در قسمت فوقانی آن دو سالن سینما 

هم تأسیس کرد تا خیابان پرجمعیت و محروم توس از خدمات فرهنگی برخوردار شوند.
 مجتبی گروسی

معتادان توس 63 را جمع آوری کنیدس
فکری بــرای معتادهــا و کارتن خواب های 
توس63 نمی کنید؟ آقای شــهردار شما که 
دنیایی پاک را به مردم وعده دادید کجاست 
دنیای پاک جز مصرف انواع مواد در همه نوع 
سن، بنده به شخصه دختر خانم17 ساله ای را 

دیدم که مواد مصرف می کرد.
0905---9307

شهردار منطقه 2 بخواندس
بیماری سالک اهالی کشاورز۹ را تهدید می کند. شب ها بعضی ها انواع  آشغال و نخاله ها را اینجا 

می ریزند . به شهردار منطقه 2 پیشتر اطالع رسانی شده، اما متأسفانه انگار نه انگار.
جمعی از ساکنان یاعلی

جواهیبجواهیب

روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 فرماندار این شهرستان می گوید 
حتی یک مرکز آی سی یو نداریم

 امکانات درمانی کالت 50درصد •
از استانداردها عقب تر است

قدس آنالین _رضاطلبی: 
به  گفت:  کالت  فرماندار 
دلیل پیشگیری از شیوع 
این شهرستان  کرونا، در 
جدیدی  محدودیت های 

اعمال شد. 
مهــدی ناصری در گفت 

وگو بــا قدس آنالین اظهار کرد: به دلیل اینکه شهرســتان 
کالت یکی از مناطق گردشــگری در خراسان رضوی است، 
در راستای پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا و در راستای 
حفظ ســالمتی مردم، در نشست مشترک شورای تأمین و 
ستاد کرونای این شهرستان، ورود هر گونه مسافر و گردشگر 
در روزهای پنجشنبه و جمعه به این شهرستان ممنوع اعالم 
شد.فرماندار کالت با اشاره به اینکه وضعیت این شهرستان از 
لحاظ کرونا در حالت زرد قرار دارد، افزود: طبق مصوبه دیگر 
این نشست همچنین توقف در مناطق ییالقی و تفرجگاهی در 
این شهرستان در روزهای اعالم شده تا پایان تیر ماه ممنوع 
خواهد بود، به طوری که هیچ گونه خدمات دهی به افراد در 
ایــن روزها ارائه نخواهد شــد.وی ادامه داد: تعطیلی موزه ها 
و اماکــن تاریخی، بومگردی ها و مســافرپذیرها در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه و ممنوع بودن برگزاری هر گونه مراسم 
ترحیم و عروســی در این شهرســتان تا پایان تیرماه نیز در 
این جلسه به تصویب رسید. ناصری تصریح کرد: اگرچه این 
شهرســتان حدود ۴0هزار نفر جمعیت دارد، اما در روزهای 
پایانی هفته گاهی اوقات حدود 100هزار نفر در روز به مناطق 
مختلف گردشگری کالت سفر می کنند که این موضوع شیوع 
ویروس کرونا در سطح شهرستان را افزایش می دهد.وی بیان 
کرد: شهرستان مرزی کالت حدود ۵0درصد از استانداردهای 
امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی عقب تر است، به طوری 
که یک مرکز آی ســی یو در این شهرســتان وجود ندارد . از 
این رو ســعی ما بر این است که با اعمال این محدودیت ها، 
شیوع ویروس کرونا را در ســطح شهرستان کاهش دهیم، 
زیــرا در صورت افزایش افراد مبتال، به ناچار این افراد باید به 
مشهد منتقل شوند که به طور طبیعی امکانات درمانی این 

شهرستان را درگیر خواهد کرد.

کرونا، شهردار نیشابور را به قرنطینه برد•
فارس: شهردار نیشابور از ابتالی خود و خانواده اش به بیماری 
کرونا خبر داد. علی نجفی گفت: چند روز پیش با بروز برخی 
عالئم مانند تب، سرفه و ســردرد به دکتر مراجعه کردم که 
پس از انجام تست کرونا، مشخص شد به ویروس کرونا مبتال 
شــده ام. وی ادامه داد: متأســفانه با وجــود تالش به رعایت 
فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی و نادیده گرفتن همین موارد 
از سوی ارباب رجوع، سبب ابتالی بنده و تمام اعضای خانواده ام 
شد.وی در خصوص زمان دوباره حضورش در شهرداری اظهار 
کرد: طبق تجویز دکتر، بنده و خانواده ام به مدت دو هفته باید 
قرنطینه باشیم. پس از گذراندن دوران قرنطینه و صالحدید 

پزشک معالجم قطعاً در خدمت مردم نیشابور هستم.

استخراج توده 5 کیلویی از بدن بیمار •
۶0 ساله در بیمارستان رضوی

 قدس     توده ۵ کیلویی همانژیــوم کبدی در اتاق عمل 
بیمارستان رضوی از بدن بیمار 60 ساله استخراج شد.

محمدناصر توتونی، فلوشــیپ جراحی پیوند کبد و جراح 
ایــن بیمار در خصــوص این توده عنوان کرد: منشــأ این 
توده کبد تشــخیص داده شــده بود و به نظر می رسد که 
ایــن توده با نــام علمی همانژیوم خوش خیم بوده اســت. 
این بیمار 60 ســاله  حدود یک سال پیگیر فرایند درمان 
و انجــام جراحی خود بــوده و به دلیل خطــر باالی این 
جراحی ناشی از امکان خون ریزی فراوان، مراکز و پزشکانی 
که به آن ها مراجعه  می کردنــد، انجام آن را نمی پذیرفتند 
و اکنــون این بیمار بــا موفقیت جراحی شــده و پس از 
استخراج توده و ارسال به آزمایشگاه برای انجام تست های 
پاتولوژیــک، در بخــش مراقبت های ویژه به ســر می برد.

به گزارش روابط عمومی بیمارســتان رضــوی، توتونی در 
خصوص انتخاب اتاق های عمل بیمارســتان رضوی برای 
انجــام این عمل گفت: بــرای جراحی این تــوده احتمال 
می دادیم که الزم باشد بخشــی از کبد را جدا کنیم، برای 
این کار وجود دســتگاه CUSA موجــود در اتاق عمل این 

بیمارستان بسیار کمک کننده بود.

سقوط زن 20ساله از مجتمع مسکونی•
خبرنگاران:  باشــگاه 
خراسان شــمالی  پلیس 
زن 20ساله  ســقوط  از 
از مجتمع مســکونی در 
این  داد.در  خبر  شیروان 
اطالع رسانی آمده است : 
یک زن 20ساله شیروانی 
در مجتمع مســکن مهر 

این شهر به علت سقوط از ارتفاع جان باخت.پلیس در حال 
پیگیری علت حادثه است.

جوابیه سازمان صمت خراسان رضوی •
به یک گزارش و پاسخ قدس

پس از انتشــار گزارش 
یک  از  بیش  اختصاص 
چهــارم حجم محموله 
شکر طرح تنظیم بازاری 
مخصوص مــاه مبارک 
واحد  یــک  به  رمضان 
شبهات  و  شناخته شده 
ایجاد شده، شــادی قاسمی؛ مسئول روابط عمومی سازمان 
صمت خراسان رضوی، با ارســال جوابیه ای به قدس گفت: 
»پیرو درج گزارشــی با عنوان سکوت رئیس سازمان صمت 
استان درباره تخصیص  یک هزار و 200تن شکر به یک واحد 
شناخته شده ادامه دارد/ به نام »تنظیم بازار« به کام »بازارآزاد« 
در صفحه اول و دوم ویژه نامه قدس خراســان چهارشــنبه 
مورخ ۹۹/۴/11 به شــماره ۹282، حســب ضرورت تنویر 
افــکار عمومی و در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 
62/12/22 مجلس محترم شورای اسالمی، مطالب ذیل برای 

بهره برداری و تنویر افکار عمومی به استحضار می رسد:
1- سهمیه شکر استان در ماه مبارک رمضان، ۴هزارو ۴۴ تن 
بوده که پس از تخصیص سهمیه شهرهای استان باقیمانده 
آن در شهر مشهد از سوی پنج واحد تولیدی جذب و براساس 
مصوبات کمیســیون تنظیم بازار کشــور و با این طرح در 
کمیسیون تنظیم بازار استان با حضور دستگاه های ذی ربط و 
از جمله نماینده محترم دستگاه های نظارتی بسته بندی و با 
حواله های این سازمان در شبکه تنظیم بازار توزیع شده است.

2- شــکر مذکور صرفاً جهت بسته بندی و توزیع در شبکه 
تنظیم بازار در اختیار پنج واحد تولیدی قرار گرفته و به هیچ 
عنوان برای مصرف در واحد تولیدی نبوده و اساســاً امکانی 
برای خروج از شبکه تعریف شده از سوی واحدهای تولیدی 

وجود نداشته است.
3- از آنجا که کمیســیون تنظیم بازار استان برای سهمیه 
شــکر ماه مبارک رمضان الزام به بســته بندی شکر داشته 
اســت، به واسطه محدودیت زمانی و ضرورت جذب سهمیه 
تخصیصی به استان، با دعوت از واحدهای تولیدی توانمند که 
امکان فنی و مجوزهای الزم برای بسته بندی را دارا بوده اند، 
ضمن ارزیابی ظرفیت بسته بندی ماهیانه واحدهای مذکور، بر 
حسب توان واحد تولیدی، شکر در اختیار واحدها قرار گرفته 
است که بر این اســاس واحدهای متقاضی از 1۵0 تا ۹00 
تن براساس ظرفیت بسته بندی شکر تحویل گرفته اند، ضمناً 
واحد مورد نظر ظرفیت بسته بندی  یک هزار و 200تن شکر 

به صورت ماهیانه را دارا بوده است.
4- عملکرد شبکه توزیع در تحویل شکر به مصرف کنندگان 
مورد نظارت مســتمر واقع شده است که هیچ گونه گزارش 
تأیید شده ای مبنی بر تخلف و خروج شکر از شبکه تعریف 

شده وجود ندارد«.
پاسخ قدس: در پاسخ به بند یک این جوابیه  باید عنوان 
کرد: کاش به پیوســت این جوابیه اسامی واحدهایی که این 
حجم از شکر بین آن ها به عدالت تقسیم شده تا تمامی سود 
حاصل از این اقدام به همه برسد به تفکیک و برای شفاف سازی 
بیشــتر اعالم می شــد و به کلی گویی بســنده نمی شــد.

همچنین در پاسخ بند دوم باید گفت اینکه هیچ راهی برای 
خروج شکر از شبکه وجود ندارد، نمی تواند دقیق باشد؛ چرا 
که گزارش هایی در روزنامه قدس منتشر شده است که نشان 
می دهد شــکر یارانه ای در حاشیه شهر مشهد روی تریلی از 
شبکه خارج و در بازار آزاد فروخته هم شده است.  از طرفی 
باید اعالم شود معاونت بازرسی سازمان صمت آیا از تخصیص 
حواله ها اطالع داشته تا روی آن نظارت کند و اگر این گونه 
بوده کاش اسناد نظارت و رهگیری محموله ها ارسال شده بود.

در بند سوم اعالم شده که براساس توانایی این واحد محموله 
تحویل شده است، آیا واحدهای دیگری در شهر مشهد وجود 
نداشتند که بتوان قسمتی از این محموله را تحویل آن ها داد؟ 
در کنار آن، آخر سر هم میزان دقیق شکر تخصیص داده شده 

به واحد مذکور اعالم نشد.

در پی یک حادثه در محور تایباد به دوغارون 
3 سرنشین پیکان در آتش سوختند•

رئیــس  تســنیم: 
هالل احمر  جمعیــت 
تایباد از فوت ســه نفر 
در تصــادف خودروها و 
در  آن ها  آتش ســوزی 
محور دوغارون خبر داد.
غالمرضا صیادی اظهار 
کرد: بامداد روز گذشته یک دستگاه تریلی حامل میلگرد ، یک 
دستگاه پیکان و یک دستگاه تانکر حامل سوخت بنزین، در 
حوالی محور تایباد به دوغارون دچار حریق می شوند که سه 
سرنشین پیکان فوت کرده و راننده تانکر سوخت برای درمان 
به مشهد اعزام می شود و همچنین راننده افغانستانی دیگر 

خودرو به بیمارستان تایباد منتقل شد.

در پی یک بی احتیاطی در خراسان شمالی 
»ارس ها« در آتش سوختند•

باشــگاه خبرنگاران: فرمانــده یگان حفاظــت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی، از سوختن چندین 
اصله درخت ارس در آتش سوزی منطقه کوه بهار جاجرم خبر 
داد.فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان شمالی، با اشاره به وقوع آتش سوزی در منطقه کوه بهار 
در شهرستان جاجرم گفت: در آتش سوزی رخ داده تعدادی از 
درخت های ارس در آتش سوختند، اما تالش یگان حفاظت 
و مردم بومی منطقه ســبب شــد آتش بــه بخش هایی که 
جنگل های ارس وجود داشت، نرسد.وی اظهار کرد: از آنجایی 
که آتش ســوزی در شب اتفاق افتاد، هنوز تعداد درخت های 
دچار حریق شــده اعالم نشده است.حیاتی گفت: منطقه ای 
که دچار آتش سوزی شد، رویشگاه گیاه گون نیز بوده است.به 
گفته فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان شمالی، غفلت چوپان ها  سبب شده بود تا منطقه دچار 
آتش سوزی شود.وی خاطرنشان کرد: تعداد آتش سوزی های 
اتفاق افتاده طی ســال جاری در این استان نسبت به مدت 
مشابه افزایش داشته است و به طور میانگین حداقل هر سه 

روز یک فقره آتش سوزی در استان رخ می دهد.
این خبر در حالی منتشــر شــد که چند ساعت بعد باز هم 
اخباری منتشر شد که نشان می داد حریق در قسمت هایی از 
آن جنگل دوباره جان گرفته و تالش برای مهار آن ادامه دارد.

عقیل رحمانی: معاون رئیس سازمان جهاد 
کشــاورزی خراسان رضوی گفت: شهر  مشهد 
در میان دیگر شهرستان های استان بیشترین 
شــمار تغییر کاربری و در مقابل شناسایی و 
اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغی)قلــع و قمع( را به خود 

اختصاص داده است. 

برخی تغییر کاربری ها جرم مرکب استس
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد افزود: 
در سال 138۵ با اصالحات انجام شده در قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، برخورد با 
تخلفات در این حوزه شدت گرفت و عالوه بر 
جزای نقدی، قلع و قمع مستحدثات اضافه شد. 
همچنین در این قانون آمده که اگر فردی در 
محل اعمال قانون شده برای دومین بار اقدام 
به تغییر کاربری و دســت به این تخلف بزند، 
این بار عالوه بر اعمال قانون قبل، برای عامل و 
یا عامالن حبس هم در نظر گرفته شده است.

امید طهماسبی زاده ادامه داد: عالوه بر این در 
تبصره 2 ماده 10 این قانون پیش بینی شد که 
مأموران جهاد کشاورزی می توانند بدون حکم 

قضایی اقدام به قلع و قمع کنند.
طهماسبی زاده با اشاره به امکانات و تجهیزات 
محدود این اداره برای مقابله با تخلفات در این 
حوزه بیان کرد: راه اندازی و فعالیت شــورای 
حفــظ حقوق بیت المــال و کمیته صیانت از 
حریم مشهد، موجب تعامل و همکاری خوبی 
میان دســتگاه های مختلف شــد که مشکل 
کمبود نیروی جهاد کشاورزی مشهد را مرتفع 

کرد.
وی تصریح کرد: برخی تغییر کاربری ها جرم 
مرکب تلقی می شود، به این معنا که در قالب 
آن تخلفات دیگری از جمله حفر چاه غیرمجاز، 
عدم رعایت اســتحکام بنا، ســاخت و ساز در 
حاشــیه رودخانه و مسیر ســیالب هم انجام 
می شــود که توزیع عادالنــه آب را هم دچار 

اختالل و مشکل می کند.
وی تأکیــد کرد: در حوزه جذب و اســتخدام 
نیرو دچار مشکالتی هستیم، اما این وضعیت 
به هیچ وجه مانع از شناسایی به موقع و برخورد 
با تخلفــات تغییرکاربری غیرمجــاز اراضی 

کشاورزی در این شهرستان نشده است.

در 6ماه به میزان سه س
 سال گذشته اعمال 

قانون شد
طهماســبی زاده اظهار کرد: 
حوزه  تخلفــات  با  برخورد 
غیرمجاز  کاربــری  تغییــر 
اراضی کشاورزی تا پیش از 
سال 13۹۵ خیلی چشمگیر 
نبود، اما این موضوع از سال 
۹۵ به بعد روند رو به رشدی 

را آغاز کرد.
وی افزود: در 6 ماه دوم سال گذشته برابر با 
کل عملکرد سال های ۹6،۹۵ و ۹7 در حوزه 
برخورد با این تخلف عمل شده و برخورد با 
تغییر غیرمجــاز کاربری اراضی معادل ۵00 

درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در نیمه دوم ســال گذشــته 
یک هزار و 161 مــورد قطعه بندی، باغ ویال 
و پی کنــی بــرای احــداث ســاختمان به 
صــورت غیرمجــاز در اراضــی کشــاورزی 
مشــهد قلــع و قمــع شــده اســت کــه 
هنوز هــم این میــزان بخــش و جزئی از 
تغییرکاربری هــای غیرمجاز موجود اســت.

امید طهماسبی زاده با اشاره 
به اینکــه تغییــر کاربری 
کشاورزی،  اراضی  غیرمجاز 
منفی  آسیب های  با  همراه 
بســیار فراوانی است، بیان 
کرد: در این حالت بســتر 
تولید غــذا کــه منجر به 
امنیت غذایی اســت از بین 
می رود و از ظرفیت اشتغال 
این اراضــی و جلوگیری از 

مهاجرت کاسته می شود.
وی تصریــح کــرد: اســتفاده نامناســب از 
منابع آبــی و از بین رفتــن زمین هایی که 
می توانستند در زمینه تولید استفاده شوند، 
حفرچاه های غیرمجاز، استفاده از پمپ برای 
برداشــت آب رودخانه ها به باغات شخصی 
و عوارض زیســت محیطی ناشــی از آن، از 
اســت. غیرمجاز  تغییرکاربری  تبعات  دیگر 

وی همچنین تصریح کرد: شهرستان  مشهد در 
میان دیگر شهرستان های استان بیشترین شمار 
تغییرکاربری و در مقابل شناسایی و اجرای تبصره 
2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
باغی)قلع و قمع( را به خود اختصاص داده است . 

امنیت غذایی در خطرس
معــاون رئیــس ســازمان و مدیــر جهاد 
کشــاورزی مشــهد بیان کرد: آمار ها نشان 
می دهــد 1۹میلیــون هکتــار از مجمــوع 
مســاحت 16۵میلیون هکتاری ســطح کل 
کشــور به زمین های کشــاورزی اختصاص 
دارد کــه از ایــن میزان زمین کشــاورزی 
ســاالنه تنها 1۵میلیون هکتار به زیر کشت 
انواع محصوالت کشــاورزی می رود. به ازای 
هــر ایرانــی 2هــزار و ۴00 مترمربع زمین 
کشاورزی در کشور وجود دارد و در این بین 
وقتی مافیای زمین خــواری و تغییر کاربری 
باغ ها و زمین های کشــاورزی، زمین ها را از 
تولید محصوالت کشــاورزی خارج  گردونه 
کنند، در واقع امنیت غذایی ملت ایران دچار 

تزلزل می شود.
امیــد طهماســبی زاده بیــان کــرد: بخش 
کشاورزی استان خراســان رضوی به عنوان 
یکی از مهم ترین تولیدکنندگان محصوالت 
کشاورزی کشور با برخورداری از ظرفیت های 
وسیع محصوالت زراعی و باغی و واحد دامی، 
جایــگاه تعیین کننــده ای در اقتصاد ملی و 
استانی داشــته اســت.امید طهماسبی زاده 
در این زمینه با اشــاره به اینکه شناسایی و 
برخــورد با عامالن تغییرکاربری و قلع وقمع 
ســازه ها از مهم ترین اقدام هــا و برنامه های 
در دستور کار اســت، گفت: در سال جاری 
بیش از یک هزار بنای غیرمجاز که در اراضی 
کشــاورزی ساخته شده بود، قلع و قمع شد. 
در شهرستان مشــهد با هر مورد شناسایی 
شــده تغییر کاربــری برخورد می شــود و 

اغماضی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشــاره به اهمیت حفاظت و صیانت از 
اراضی کشــاورزی تصریح کرد: در این راستا 
قانون گذار با هدف حفظ کاربری زمین های 
زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آن ها، در سال 
137۴ قانونی با عنوان »قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها« به تصویب رســاند تا 

از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند.
وی تأکیــد کرد: بــا اســتفاده از این قانون 
و همــکاری مطلوب دســتگاه قضا، شــاهد 
برخورد خوب با متخلفــان در این عرصه و 

تهدیدکنندگان امنیت غذایی هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی : مشهد  بیشترین تغییرکاربری در استان را به خود اختصاص داد 

دو بار تغییر کاربری در یک محل ! 

مدیر جهادکشاورزی 
مشهد: در شهرستان 

مشهد با هر مورد 
شناسایی شده تغییر 

کاربری برخورد می شود 
و اغماضی در این زمینه 

وجود ندارد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
افزایش دما در خراسان رضوی•

قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با توجه 
به تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی، در72 ساعت آینده 
در غالب نقاط استان جوی نسبتاً پایدار همراه با آسمانی صاف 
و آفتابی، در برخی نقاط به ویژه مناطق بادخیز جنوبی گاهی 
افزایش سرعت باد توأم با گردوخاک پیش بینی می شود. ضمن 
اینکه در دو روز آینده، افزایش دما نیز در ســطح استان رخ 
خواهد داد. هوای امروز مشهد، صاف همراه با وزش باد خواهد 
بود. در این مدت کمینه و بیشینه دمای شهر مقدس مشهد 

به ترتیب 18 و 3۵ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.
در 2۴ ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمای 12 درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای 38 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
همچنین بیشــترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی 
بردسکن با سرعت 83 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

روی خط حادهثروی خط حادهث

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

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

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

قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی معرفی شود.

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

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

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

آزادی زندانیان کمک کنند.

 دیدار کارکنان ثبت اسناد بشرویه•
 با امام جمعه

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

تعارض و تعدی اراضی بوده است .

معاون سیاسی استاندار:
انبارهای نگهداری گندم شناسایی شوند•

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

متولی باشند.

رئیس پلیس نیشابور  خبر داد
دستگیری چهار شرور مسلح •

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

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

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

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

و در این مسیر از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.

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

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

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

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

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

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

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

را به حداقل برسانند.

یک مقام ارشد انتظامی خبر داد
 کشف 193کیلوگرم تریاک•

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

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

مواد مخدر کشف و توقیف شد.

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

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

شدند.

کوتاهی یک ناظر شبکه دامپزشکی س

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

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

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

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

شناخته شده در بولوار استقالل شدند.

 مرغ های تاریخ مصرف گذشته س
شناور در آب!

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

گشت مشترک به زیرزمین این واحد مراجعه 
کردند، پرده از یک تخلف عجیب برداشته شد؛ 
چراکه وجود یک تشت مملو از ران مرغ یخ زده 
شناور در آب همه چیز را رو کرد. از سوی دیگر 
در اطراف تشــت آب مورد اشاره پالستیکی 
کشف شد که نشان می داد تاریخ مصرف ران 
مرغ های تخلیه شده در آن گذشته و عامل این 
اقدام ران ها را در آب قرار داده اســت تا پس از 
باز شدن یخ ها اگر بوی نامطبوعی هم دارد از 
بین برود و بتواند دوباره آن ها را راهی بازار کند!
در ادامه »اسالمی«؛ رئیس شعبه سیار تعزیرات 
حکومتی دســتور داد دیگــر جوانب کار هم 
بررسی شود که در پی آن حدود 20 عدد مهر 
فروشــگاهی مختلف هم در محل کشف شد 
که بر این اساس احتمال فرار مالیاتی متصور 
می شود. در پایان محموله مرغ مکشوفه توقیف 

و صورتجلسه تخلف هم تنظیم شد.

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

مرغ شویی در بولوار استقالل !

عامل این اقدام ران های 
مرغ را در آب قرار داده 

بود تا پس از باز شدن 
یخ ها اگر بوی نامطبوعی 

 از آن متصاعد بود 
از بین برود ومجدد 

راهی بازار شود

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و همچنان این موضوع بااهمیت، بی پاسخ ماند.

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

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

پیگیریپیگیری

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

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

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

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

باشند که واقعاً اسفناک است.

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

عوامل خطر مؤثر است.

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

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

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

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

همکاری و همت همگانی دارد.

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

کرونا،سالمت خود را تضمین کنند.

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

به خانواده هایمان رحم کنیم
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محیط بان نمونه درگفت وگو با قدس:  

گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست با افزایش مطالبه گری میسر است
محبوبه علیپور: بنا بر آمار رســمی ۵ درصد از نیروی فعال 
در ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور را محیط بانان 
تشــکیل می دهند که وظیفه حفاظت از 18/۵ میلیون هکتار 
از اراضی کشــور را در 2۹۵ منطقه برعهده دارند. همچنین در 
اســتان خراسان رضوی نیز ۴1 منطقه تحت حفاظت با حدود 
۵/2 میلیون هکتار که معادل 21درصد مساحت استان است؛ 
تحت حفاظت حدود 300 محیط بان قرار دارد. چنانکه سرانه 
حفاظتی محیط بانان در این اســتان معــادل 17هزار هکتار 
است، در حالی که میانگین کشوری آن را 6هزار و ۵00هکتار 
می دانند. از همین رو محیط بانان استان ما همواره به دلیل انجام 
بهینه وظیفه خود در زمره محیط بانان شاخص کشور شناخته 
می شوند. چنانکه به تازگی غالمرضا یعقوبی، محیط بان ۴3ساله 
خراســانی از حوزه استحفاظی شهرســتان خواف، به عنوان 
محیط بان برتر ملی انتخاب شده است. وی که در حال حاضر 
ساکن شهر سالمی است و13 سال فعالیت در حوزه حفاظت از 
محیط زیست دارد، درباره نحوه انتخاب محیط بانان برتر کشور 
می گوید: هر ساله براســاس جدول های خاصی که به صورت 
تخصصی و جداگانه ریز فعالیت های محیط بانان را دربرمی گیرد 
از تمامی محیط بانان کشــور دعوت می شــود تا فعالیت های 
یکســاله خود و مستندات مربوط را به فرماندهی یگان استان 
ارســال کند. همچنین در ادامه همین روند، پس از بررســی 
نفراتی برگزیده و به ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور 
معرفی شده و در مرحله آخر انتخاب توسط عالی ترین مراجع 
تصمیم گیری صــورت می گیرد.یعقوبی با تأکید بر اینکه پنج 

محیط بان عهده دار صیانت از عرصه های طبیعی این شهرستان 
هستند که از تنوع زیستی چشمگیری برخوردارند، خاطرنشان 
می کند: عرصه های طبیعی این شهرستان نزدیک به یک میلیون 
هکتار وسعت دارد، چنانکه منطقه حفاظت شده»سیرخون« به 
مســاحت تقریبی۵۴هزارهکتار و منطقه شکار و صید ممنوع 
»ســده« به مســاحت 10۵هزار هکتار در این شهرستان قرار 
دارند. به طوری که  حدود ۴۵درصد این منطقه شــکارممنوع 
در شهرســتان خواف واقع شده است. همچنین در عرصه های 
طبیعی شهرستان گونه هایی همانند آهو، قوچ ومیش، پلنگ، 
انواع پرندگان وحشــی همچون هوبره ،زاغ بور و... وجود دارند.

ضعف در فرهنگ حفاظت از محیط زیست س
وی جدی ترین مســئله در حوزه صیانت از محیط زیست را، 

پایین بودن ســطح آگاهی های عمومی نسبت به این مسئله 
دانسته و می افزاید: در حال حاضر برگزاری دوره های مختلف 
آموزشــی موجب تنویر افکار عمومی شده و سطح آگاهی ها 
رشــد یافته است . البته امروزه دوســتداران جدی و آگاه به 
مسائل محیط زیست در منطقه ما کم نیستند که همواره با 
اداره و یگان حفاظت تعامل ســازنده ای دارند؛ اما تحقق این 
امــر نیز همانند دیگر برنامه های فرهنگــی  مقوله ای زمانبر 
است. ناگفته نماند با اجرای طرح های متعددی همانند طرح 
یک ســاعت با محیط بانان و توجیه جوامع محلی با حضور 
در گشت ها و کنترل و دســتگیری متخلفان و متجاوزان به 
طبیعت؛ خوشبختانه از کمیت و کیفیت تخلفات و تجاوزها در 

سال های اخیر کاسته شده است .
همین محیط بان در پاسخ به اینکه چالش های فرهنگی را در 
تخریب محیط زیست چگونه باید مرتفع کرد، اظهار می کند: 
بی تردید برای گســترش فرهنگ محیط زیســت باید حس 
مطالبه گری در قضیه صیانت از محیط زیست در میان آحاد 
جامعه نهادینه شود؛ چراکه با این رویه متجاوزان به طبیعت، 
تخریبگران و شکارچیان غیرمجاز مورد شماتت و فشار افکار 
عمومی قرار گرفته و کلیه تحرکاتشــان به محیط زیســت 
گزارش می شــود. به این ترتیب در عمل فضایی برای اعمال 
مخرب آن ها باقــی نمی ماند. همچنین راهکارهایی همچون 
تغییر برخی باورهای خرافی عمومی و تدریس حفاظت محیط 
زیســت در قالب کتاب درســی در مقاطع مختلف تحصیلی 

می تواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد.

محیط زیستمحیط زیست



خبرخبر خبرخبر

 ساخت ۲۵۰ واحد مسکونی •
در روستاهای سیل زده لرستان

لرستان: فرمانــده سپاه 
تاکنون  گفــت:  تهــران 
۲۵۰ واحــد مســکونی 
در روســتاهای سیل زده 
ســپاه  توســط  پلدختر 
سیدالشهدا)ع(، بسیجیان، 
خیران، گروه های جهادی 

و مردم بازسازی و احداث شده است.
حسن حسن زاده افزود: سپاه حضرت سیدالشهدا)ع( از نخستین 
روزهای حادثه ســیل ویرانگر پلدختر توفیــق خدمتگزاری به 

سیل زدگان را داشت که این مدال افتخاری برای سپاه است.
وی خاطرنشان کرد: این قرارگاه در زمان وقوع سیل در پلدختر در 
راستای خدمت به مردم آسیب دیده پس  از اقدام های امدادرسانی، 
کار مرمت، بازسازی، به سازی و ساخت واحدهای مسکونی را در 

مناطق سیل زده روستاهای پلدختر آغاز کرد.

اجرای طرح »اسناد افتخار شهدا« در اهر•
شــرقی:  آذربایجان 
رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان اهر از 
اجرای طرح »اسناد افتخار 
شهدا« در این شهرستان 

خبر داد.
در  ابراهیمــی  احمــد 

گفت وگو با خبرنگاران بیــان کرد: در این طرح خاطرات والدین 
معظم شهدای شهرستان اهر توسط عوامل صداوسیمای استان 
آذربایجان شرقی ثبت و ضبط می شود که در این راستا طی سال 
۱۳۹۸ خاطرات ۲۵ نفر از خانواده معظم شهدا با همکاری مبادی 
ذی ربط ثبت شد که امســال نیز درصدد ادامه اجرای این طرح 

هستیم.
وی گفت: بازگویی برخی رشادت ها و ایثارگری های شهدا از زبان 
والدینشان می تواند موجب انتقال پیام های معنوی شهدا و سبک 

زندگی آن ها به نسل های سوم و چهارم انقالب شود.

زائران جامانده از حج تمتع 1399 •
انصراف ندهند

کرمانشاه: مدیــر حج و 
زیارت اســتان کرمانشاه 
به زائــران جامانده از حج 
تمتع ۱۳۹۹ توصیه کرد، 
برای اعالم انصراف عجله 

نکنند. 
حسین نیک روش اظهار 

کرد: باوجود اینکه با انجام ثبت نام از زائران، معاینات پزشــکی 
و برگزاری آموزش های مجازی آمادگی الزم برای اعزام زائران را 
داشــتیم، اما شیوع بیماری کرونا سبب شد تا عربستان تصمیم 
بگیــرد حج تمتع ۱۳۹۹ به صورت محــدود و فقط برای زائران 

داخل کشور خود برگزار شود.

 معوقه های کارگران هفت تپه •
تا دو ماه آینده به روز می شود

شورای  نماینده  دزفول: 
کارگری هفت تپه با اشاره 
بــه تأخیــر در پرداخت 
حقــوق کارگــران هفت 
تپــه و اعتــراض آن هــا 
و  فروردین  حقوق  گفت: 
کارگران  اردیبهشــت ماه 

هفت تپه تا پایان هفته جاری پرداخت می شود.
جلیل احمدی اظهار کرد: در این نشست مقرر شد حساب های 
بلوکه شــده کارخانه تا دو روز آینده با کمک قوه قضائیه آزاد و 

حقوق پرداخت شود.
وی با بیان اینکه حقوق و معوقه های کارگران تا دو ماه آینده به 
روز می شوند، اظهار کرد: کار کشت نیشکر و اورهال شرکت نیز 

توسط سهامداران انجام خواهد شد.

 مساجد زنجان به مدت یک هفته •
تعطیل شدند

زنجان: مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان زنجان 
گفــت: در پــی تصمیم 
ستاد استانی کرونا، اماکن 
از  اعم  مقدسه اســالمی 
مســاجد، امامزادگان)ع(، 
تکایــا و حســینیه های 

زنجان از ۱۶ تیر به مدت یک هفته دوباره تعطیل شد.
حجت االسالم مختار کرمی در جمع خبرنگاران بیان کرد: از دو 
هفته پیش ابتال به ویروس کرونا در استان زنجان روند افزایشی به 
خود گرفت؛ بنابراین با توجه به هشدارهای بهداشتی و به منظور 
رعایت فاصله اجتماعی تمامی مساجدی که به منظور ادای فرضیه 

نماز جماعت بازگشایی شده بودند، مجدد بسته شدند.

 شناسایی ۲۲ تورگردان غیرمجاز •
در ارومیه

غربی:  آذربایجــان 
معاون گردشــگری اداره  
کل میــراث  فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی 
گفت:  آذربایجان غربــی 
۲۲ تورگــردان غیرمجاز 
در ارومیه شناسایی و به 

دستگاه های قضایی و انتظامی معرفی شدند.
ریتا خضرزاده اظهار کرد: این افراد با راه اندازی کانال ها و صفحات 
در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و بازاریابی برای سفرهای گروهی 
می کردنــد در حالی که هیچ گونه مجوز قانونــی برای این کار 
نداشتند. وی افزود: رصد و شناسایی فعاالن گردشگری غیرمجاز 
اعــم از تورگردانان و مراکز اقامتی غیرقانونی از ســوی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان غربی به 

صورت جدی و همیشگی در دستور کار قرار دارد.

 رهاسازی زباله پای سه دهیار را •
به دستگاه قضایی کشاند

اداره  رئیــس  قزوین: 
محیط زیست شهرستان 
قزوین گفت: سه دهیار 
روستاهای بخش کوهین 
زباله  رهاسازی  دلیل  به 
در طبیعت و آلوده کردن 
محیط زیست برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
اکبر کشت پرور اظهار کرد: این دهیاران به همراه یک شرکت 
تعاونی به علت بی توجهی به مدیریت پســماند و رهاسازی و 
انباشت زباله موجب آلودگی هوا، آب و خاک روستاها و منطقه 

شده  بودند.
وی با بیان اینکه انباشت زباله خارج از محل مشخص مدیریت 
پسماند موجب آلودگی محیط زیست می شود، افزود: متأسفانه 

این سه دهیار هیچ توجهی به این مسائل نداشتند.

 ممنوعیت خروج کاه و کلش •
از کرمانشاه

کرمانشاه: دادســتان عمومی و انقــالب استان کرمانشاه به 
پلیس راه استان دستور داد تا مانع از خروج هرگونه محموله 

کاه و کلش از استان شود.
شــهرام کرمی با اشاره به مشکالت اخیر عشــایر استان در 
تأمین علوفه دام هایشــان، اظهار کرد: براساس گزارش های 
واصله در یکی دو ماه اخیر تعدادی افراد غیربومی و سودجو از 
استان های دیگر با استفاده از دستگاه های مخصوص و ادوات 
پیشــرفته، »پس چر« مزارع کشاورزی استان را در سطحی 
گسترده و با قیمت های نامتعارف خریداری، برداشت و ضمن 

بسته بندی از استان خارج می کردند.

شهردار خرمشهر استعفا کرد•
آبادان: رئیس شــورای 
اسالمی خرمشهر با تأیید 
این  شــهردار  استعفای 
شــهر گفت: داود دارابی 
استعفای خود را تقدیم 
شورای اسالمی خرمشهر 

کرد.
موســی مطورجزیره اظهار کــرد: دارابــی در این نامه علت 
اســتعفای خود را عدم توانایی خدمت و وجود مشکالت در 
شهرداری و همکاری نکردن برخی از اعضای شورا با شهردار 
اعالم کرده این درحالی اســت که وی با اعضای شورای شهر 

هماهنگ نبود.
وی افزود: روز چهارشــنبه نشست شورای اسالمی خرمشهر 
برای تعیین سرپرست شهرداری تشکیل می شود همچنین 
مسائل و مشکالت شهرداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اداره ها تعطیل نشده است•
کرج: معاون اســتاندار البرز و فرمانــدار ویژه کرج اعالم کرد 
اداره های این شهرستان براســاس محدودیت های کرونایی 

تعطیل نشده است.
غفور قاســم پور بیان کرد: براساس تصمیم ستاد استانی و با 
توجه به قرار گرفتن شهرستان کرج در شرایط هشدار، فعالیت 
صنوف و مراکز پرخطر و در معرض خطر شهرستان کرج به 

مدت یک هفته تعطیل خواهد بود. 
وی ادامه داد: حتی کاهش ساعت های اداری نیز از سوی ستاد 

ملی مقابله با کرونا پذیرفته نشده است.

مرز هوایی فرودگاه رامسر تصویب شد•
اســتاندار  نوشــهر: 
مازنــدران از موافقــت 
وزارت کشــور بــا قرار 
گرفتــن مــرز هوایــی 
فرودگاه رامسر در شمار 
رســمی  مجاز  مرزهای 

کشور خبر داد.
احمد حســین زادگان گفت: با ایجاد مرز هوایی و بین المللی 
شدن پروازهای فرودگاه رامسر، از این پس پروازهای مستقیم 
از این فرودگاه به کشورهای همسایه و عتبات عالیات صورت 
می گیرد. وی گفت: با توجه به اقبال قابل توجه گردشــگران 
کشورهای مسلمان همسایه ایران از جمله کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و عــراق به مازندران، از این پس امکان ســفر 

مستقیم آنان به شهرهای غربی استان میسر می شود.

به دلیل وجود مشکالت ریز و درشت 

وضعیتاتباعغیرایرانیدریزدساماندهیمیشود
یزد: اتبــاع غیرایرانی در اســتان های مجاور 
سیســتان و بلوچســتان به ویژه استان یزد به 
خاطر تعدد کارگاه هــای صنعتی و نیز اراضی 
کشاورزی به کار و زندگی اشتغال دارند که این 
موضوع عالوه بر مزیت ها دچار آسیب هایی نیز 

شده است.
جمعیت مجاز اتباع غیرایرانی مقیم استان یزد 
حدود ۱۲۰ هزار نفر تخمین زده می شود البته 
برخی منابع مجموع جمعیت مجاز و غیرمجاز 
آن ها را حدود ۳۰۰ هزار نفر در اســتان برآورد 

می کنند.
تعداد اتباع غیرایرانی با توجه به شرایط اقلیمی 
کشورشان که بیشــتر سردسیر و کوهستانی 
است در نیمه اول سال کمتر است، زیرا تعدادی 
برای کارهای کشاورزی ایران را ترک می کنند و 
در نیمه دوم سال به دلیل آغاز فصل سرما تعداد 

آن ها در ایران افزایش می یابد.
باوجوداینکه در استان یزد خدمات متعددی به 
اتباع غیرایرانی مجاز ازجمله آموزش، بهداشت 
و خدمات شــهری و رفاهی داده می شود، اما 
رســانه های بیگانه همواره درصدد هستند تا 
به طرق مختلف خدمات جمهوری اسالمی را 

نادیده گرفته و بر طبل اختالف بکوبند.

ضرورتساماندهیس
در همین راستا بســیاری از مردم و مسئوالن 
استان یزد بارها به شیوه های مختلف خواستار 
ســاماندهی اتباع غیرایرانی در قالب و محدوده 

یک منطقه به عنوان میهمان شهر شدند.
اگرچه در شهرهای اردکان، میبد و تفت استان 
یزد میهمان شهر برای اسکان این اتباع وجود 
دارد، ولی در شهر یزد تاکنون این موضوع جدی 
گرفته نشــده اســت و در حال حاضر بسیاری 
از اعضای شورای شــهر این پرسش را مطرح 
می کنند که این کار چه توجیهی دارد و اگر اتباع 
غیرایرانی غیرمجاز در همه شهر و به خصوص 
بافت ارزشمند تاریخی پخش و ساکن شوند، آیا 

این موضوع به ضرر شهر توریستی یزد نیست؟
در این باره بســیاری از مــردم اذعان می کنند 
راهکار رفع مشــکل موجــود، افزایش نظارت، 
ســاماندهی و اجاره ندادن منزل به خصوص در 
بافت تاریخی و فرهنگی محله ها به اتباع خارجی 

است.

آسیبهایاجتماعیس
همجواری یزد با استان های شرقی و قرار گرفتن 

در کانون کریدور ارتباطی شــمال به جنوب و 
شرق به غرب کشور موجب شده تا جاده های 
اســتان برای انتقال کاالی قاچاق، مواد مخدر 
و قاچاق انسان در قالب انتقال اتباع غیرایرانی 
غیرمجاز از مناطق شرقی ایران به دیگر مناطق 

مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
خودروهــای جابه جا کننده اتبــاع غیرایرانی 
غیرمجاز با شــتاب زیادی برای گریز از کنترل 
مأمــوران انتظامی در جاده هــا تردد می کنند 
که عالوه بر ایجاد حوادث رانندگی برای سایر 
خودروها، گاه با حوادثی مانند ناتوانی راننده در 
کنترل خودرو به دلیل تعداد نامتعارف مسافر 
گاه تا ۱۳ نفر و یا به دلیل ترکیدن الســتیک 
خودرو ســواری که منجر به زخمی شدن و یا 

مرگ سرنشینان این خودروها می شود.
عالوه بر این مســائل، اتباع مشکالت دیگری 
هم در استان دارند به گونه ای که به گفته دکتر 
حسن جان فدا، مسئول مدیریت کاهش خطر 
در حوادث و بالیای دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید صدوقی یزد، ۱۳ درصــد افراد متوفی 
حوادث رانندگی در استان یزد مربوط به اتباع 
خارجی اســت که آموزش این قشر در دستور 

کار قرار دارد. 

اثرمنفیبرآمارآموزشیس
در همین راستا حمید اسماعیلی زاده، رئیس 
آموزش وپرورش ناحیه ۲ یــزد می گوید: در 
حال حاضر 7 هــزار و ۵۳۶ دانش آموز اتباع 

خارجی که بیشتر در بخش 
مرکزی و حاشــیه شهر یزد 
ســکونت دارند در این ناحیه  

مشغول به تحصیل هستند.
اظهار می کند: مشــکل  وی 
دیگــر اینکــه برخــی اتباع 
خارجی بــه دلیل نپرداختن 
فرزندان  تحصیــل  هزینــه 
خــود، آن ها را به مدرســه 
نمی فرســتند تا بتوانند پس 
از ۱۰ ســالگی با مراجعه به 
نهضــت ســوادآموزی ادامه 
تحصیــل دهنــد و هزینــه 
کمتری پرداخت کنند و این 
استان  آمارهای  روی  مسئله 

اثر منفی گذاشته است.

اسکاناتباعس
درمیهمانشهر

در همیــن راســتا فرماندار یــزد در آخرین 
نشست ساماندهی اتباع خارجی مرکز استان 
یزد بابیان اینکه با توجه به مصوبه شورای شهر 
و شهرداری ساخت میهمان شهر در جلساتی 
مورد موافقت مسئوالن استان یزد قرار گرفته 
و برای کسب مجوزهای قانونی از طریق مرکز 
اقدام می شــود، افزود: درباره ساخت شهرک 
ضایعات نیز پیگیری های الزم در دست اقدام 
اســت تا از طریق شهرداری و شورای شهر و 

یا بخش خصوصی این کار 
عملیاتی شود و ساماندهی 
ضایعات فروشی ها نیز باید 
در اولویت بعدی قرار گیرد.

ساماندهیمشاغلس
افــزود: در  فرمانــدار یزد 
اتبــاع  مشــاغل  برخــی 
خارجی به عنــوان کارفرما 
فعالیــت دارند به نحوی که 
در کوره هــای آجرپــزی، 
گلخانه هــا و یــا ضایعات 
فروشــی ها مدیریــت کار 
را در دســت دارنــد کــه 
ادامه این رونــد در آینده 
مشکالتی را ایجاد می کند.

اتباع  برخی  داد:  ادامه  وی 
مناطــق  در  غیرایرانــی 
مختلف مانند حسن آباد به طور آشکارا مواد 
مخدر توزیع می کنند که با تصمیم شــورای 
تأمین شهرســتان و حمایت خوب دادستان 
مرکز اســتان با متخلفان برخوردهای قانونی 

صورت گرفته است.
به گفته فرماندار یزد در بخش گلخانه ها نیز 
بخشدار مرکزی طرحی را آغاز کرده و اولویت 
اول جلوگیری از تصدیگــری اتباع غیرمجاز 
است و نسبت به ســاماندهی آن ها و سپس 

برای مجازها اقدام می شود.

باوجوداینکه
خدماتمتعددی
بهاتباعغیرایرانی
ارائهمیشود،اما
رسانههایبیگانه

درصددهستندتابه
شیوههایمختلف
خدماتجمهوری
اسالمیرانادیده
گرفتهوبرطبل
اختالفبکوبند
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قدس: با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری به رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات 

پرستاران پرتالش و فداکار کشور اختصاص یافت. 
رئیس جمهور در پاسخ نامه درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور پی نوشت کرد که »موافقت می شود مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان 

برای مطالبات پرستاران پرتالش و فداکار پرداخت شود.« 
شایان ذکر است سعید نمکی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی چندی پیش در جلسه شورای عالی نظام پرستاری اعالم 
کرد که با پیگیری های صورت گرفته، پرداخت مطالبات پرستاران 

در اولویت است.

جذب۳هزارنیروبااولویتپرستارس
خبر دیگری حاکی اســت معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی از تأمین اعتبار جذب ۳ هزار نیروی انسانی با 
اولویت پرستار با موافقت سازمان برنامه و بودجه و همچنین تدوین 

آیین نامه پرستاری تخصصی خبر داد. 
مریم حضرتی روز گذشته در نشست مدیران پرستاری دانشگاه ها 
و دانشــکده های علوم پزشــکی سراســر کشــور که از طریق 
ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن قدردانی از تالش های شبانه روزی 
مدیران پرستاری و جامعه پرستاری کشور در مراقبت از بیماران 

مبتال به کرونا و ارائه مشاوره به هموطنان، افزود: جامعه پرستاری 
با وجود فشارهای ناشی از کمبود نیرو، در بحران کووید ۱۹ بسیار 
خوش درخشید و بار دیگر مسئولیت پذیری و ایثارگری خود را در 
شرایط سخت نشــان داد و زبان ما برای قدردانی از این تالش ها 
قاصر است. وی بیان کرد: در جریان همه گیری کووید۱۹، برخی 
همکاران جان خود را در راه سالمت هموطنان و بیماران مبتال فدا 

کردند و برخی نیز به این بیماری مبتال شدند و همین موضوع به 
لحاظ روحی، ادامه کار را برای پرســتاران دشوار کرد، زیرا خروج 
نیروهای مبتال فشار کار را در شیفت ها برای سایر همکاران مضاعف 
کرد که به طور قطع این مســائل از چشم هیچ یک از مسئوالن 
پنهان نمی ماند. با پیگیری انجام شده و موافقت سازمان برنامه و 
بودجه، اعتبار جذب ۳ هزار نیرو با اولویت پرستار تأمین شده است.

با دستور رئیس جمهور اختصاص یافت

۶۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات پرستاران 
شت و ردمان شت و ردمانبهدا بهدا

78۵1zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. این آرژانتینی پس از استعفای پاپ ژان 
پل دوم به عنوان رهبر کاتولیک های جهان 
انتخاب شد- خنده رو ۲. بی ایمان- ذی حیات 
۳. جوی خون- تکان و جنبش- از وسایل کار 
بنا- دریا 4. طرح قدیمی دبیرستانی- آغوز- 
آموختنــی لقمان- دانه کش بــی آزار ۵. از 
 آالت موسیقی شبیه دهل- ماما- مقیمان 
۶. روســتا- عقیده انتخاباتی- از واحدهای 
ارتشــی 7. از مبطالت روزه- ورق- عابد و 
پرهیزکار- آســان ۸. آب شیرین و گوارا- 
تشــویق کردن ۹. به مرتع بــردن دام ها- 
 حمله و هجــوم- از حبوبات- خمیر بتونه 
 ۱۰. از زیراندازها- موی شاعرانه- کشیده شده 
۱۱. نی لبــک- نوعــی پارچــه ضخیــم 
پرزدار- سمت راســت ۱۲. واحد شمارش 
 احشــام- تندخو- ماه میالدی- شایســته 
۱۳. عالمــت جمع مونث- عالمت تجارتی 
 کاال- نمایشــنامه غم انگیــز- ام الخبائــث 
۱4. جــدول اعداد- نوعی زردآلوی مرغوب 
۱۵. بالکن- ســراینده ترانــه »ای ایران ای 

مرزپرگهر«

۱. نوعی کف پوش ساختمانی- برش خربزه 
یاهندوانه و امثال آن- تیزهوشــی ۲. رهبر 
استقالل هند- تنظیم کننده فشار گاز ورودی 
به ساختمان ۳. زدنی مضر به سیگار- ظرف 
دهان گشــاد روغن – چرب زبان- بیماری 
و مرض 4. بخت و اقبال- پایتخت ســیمی 
 شــکل- پســوند مصدرجعلی- موشــواره 
۵. اصالح و تغییر سیاسی -  نقاشی کردن- 
تربــت ۶. خواروبــار- از احشــام بســیار 
 مفیــد- بیان شــده 7. صیــد- مارمــاالد 
۸. صحنه نمایش- پرنده شکاری- خوراکی 
مخصوص مشــهدی ها- عدد دایره ۹. باج و 
خراج- قلب ۱۰. جانماز- از اشکال هندسی 
با قاعده چندضلعی و نــوک تیز- خروس 
صحرایــی ۱۱. لقب شــاهان ســلجوقی- 
حرفــی را در حــرف دیگر فشــردن- آبله 
۱۲. پســته کوهی- کفش چهارپا- رنگی 
از خانواده ســبز- وفات یافتن ۱۳. آب بند- 
 پیشــه ها- ســوغات گجــرات- پهلــوان 
 ۱4. پایتخــت  کشــور افریقایی کامرون- 
واسطه احضار ارواح ۱۵. دریایی بین ترکیه 
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