
کیت تشخیص کرونا به تولید انبوه رسید»کلوپ ها« و عبور از حق »کپی رایت«
توسط پژوهشگران پارک علم و فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهدقدس از یک بی تفاوتی فرهنگی گزارش می دهد

نحوه توزیع فیلم و آثار ســینمایی که در جامعه 
منتشــر می شوند، همواره در کشورمان از دیرباز 
دچار چالش هــای فراوانی بوده اســت. قاچاق 
فیلم های غیرمجاز و خارجی، فروش غیرقانونی 
فیلم هــای در حال اکران و فــروش فیلم ها در 
سوپرمارکت  از جمله این مشکالت طی سال های 

متمادی بوده است و این روز ها ...

کیت اســتخراج ژنوم ویروس کووید۱۹ با کیفیتی 
 برابر با نمونه های خارجی توسط پژوهشگران پارک 
علم و فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
به تولید انبوه رسید.مدیر مرکز رشد فناوری سالمت 
این دانشگاه گفت: این کیت تشخیصی با نام تجاری 
Simbiolab  توسط یکی از شرکت های دانش بنیان 

مستقر در این مرکز تولید شده ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

کرونا، سی. تی. اسکن ها را هم بستری کرد
در شورای اسالمی شهر مشهد 

مصوب شد

تأمین زمین برای احداث 
2هزار واحد مسکونی 

ویژه اقشار کم درآمد

.......صفحه 3 

.......صفحه 3 

با هدف تکمیل درمان بیماران 
مبتال به کرونا صورت می گیرد

بازگشایی مراکز 
نقاهتگاهی مشهد

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری 
خراســان رضوی با حضور در مرکــز تکمیل درمان 
بیمــاران مبتــال به کوویــد۱۹ از راه انــدازی مجدد 
مراکز نقاهتگاهــی خبر داد.محمدصــادق براتی در 
حاشــیه بازدید از مرکز تکمیل درمان بیماران مبتال 
به کووید۱۹ اظهار کرد: با تصمیم اســتاندار خراسان 
رضــوی مراکز نقاهتگاهی که از گذشــته پیش بینی 
شده بود بار دیگر راه اندازی می شوند و در یکی از این 
مراکز پذیرش بیمار انجام شــده است.وی با اشاره به 
چگونگــی پذیرش افراد در مراکز تکمیل درمان بیان 
کرد: افرادی که وضعیت جســمانی مناسبی دارند و 
نیازی به مراقبت های بیمارســتانی ندارند اما تســت 
آن ها مثبت اســت و عالئم بیمــاری در آن ها وجود 
دارد به این مراکز مراجعه می کنند و پس از گذراندن 
دوران نقاهــت و بهبودی کامــل از این مراکز خارج 
می شوند.وی افزود: در این راســتا گروه دوم افرادی 
هســتند که در بیمارســتان ها از خدمــات درمانی 

استفاده کرده ...

مراجعه های درخواستی موجب ازدحام در مراکز شده است

.......صفحه 2 

معاون صمت خراسان رضوی:

 فروش ماسک 
باالتر از 1300 

تومان تخلف است 

رئیس شورای شهر مشــهد با اشاره به شرایط قرمز مشهد از نظر 
شــیوع ویروس کرونا، گفت: در موج نخســت کرونا، با هماهنگی 
مدیریت اســتان و همراهی مردم و اعمال محدودیت ها، شــرایط 
کنترل شــد.حیدری در نود و نهمین جلســه علنی شورای شهر 

مشهد با اشاره به درخواست های مکرر شهروندان ...

.......صفحه 3 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت خاور نگهدار مشهد ) سهامی خاص(  به 

شماره ثبت 12649 
شناسه ملی : 10380283348

کلیه سهامداران شرکت دعوت  از  بدینوسیله 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  میشود 
 1399/05/20 دوشنبه  روز  در  که  العاده  فوق 
معاینه  خیابان  نیشابور  قدیم  جاده  نشانی  به 
نگهدار  خاور  شرکت  3و5  ابریشم  بین  فنی 
برگزار میشود حضور بهم  مشهد در ساعت 18 

رسانند. 
دستور جلسه :

1- انتخاب بازرسین 
 2- تصویب صورتهای مالی سال 98 

هیئت مدیره شرکت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق 
العاده شرکت تولیدی گندم آردسفیدارمغان 

لذیذ بجنورد)سهامی خاص( نوبت دوم                   
تاریخ انتشار:  07 /1399/05 

س��هامداران  کلی��ه  اط��اع  ب��ه  بدینوس��یله 
ش��رکت تولی��دی گن��دم آرد س��فید ارمغ��ان 
لذیذ بجنورد)س��هامی خاص( به ش��ماره ثبت 
772 میرس��اند باتوج��ه ب��ه حاض��ر نب��ودن 
کل س��هامدارا ن در جلس��ه مجم��ع عمومی 
آگه��ی و  م��ورخ1399/02/11  الع��اده  ف��وق 

 ح��ق تقدم م��ورخ 1399/02/14جلس��ه مجمع 
عموم��ی فوق الع��اده در س��اعت 16عص��ر روز 
دوش��نبه م��ورخ1399/05/20 در مح��ل دفتر 
کارش��رکت واقع در  بجنورد-ش��هرک صنعتی 
ش��ماره ی��ک -خیابان صنع��ت 2- کارخانه آرد 
س��فید ارمغان بجنورد-9418168191تش��کیل 
میگردد لذا ازکلیه سهامداران دعوت میگردد 
درساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند.                                              

دستورجلسه:
1-افزایش سرمایه شرکت

2- سلب حق تقدم از سهامداران
9ع هیئت مدیره 
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 ش��هرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای محترم 
اس��امی ش��هر، تع��دادی از قطع��ات زمی��ن دارای کاربری مس��کونی با 
مش��خصات من��درج در ش��رایط مزایده را بف��روش برس��اند متقاضیان 
از روز س��ه ش��نبه م��ورخ 99/04/31  لغای��ت آخ��ر وق��ت اداری روز                                 
چه��ار ش��نبه 99/05/15 مهلت دارند ب��ا مراجعه به ام��ور قراردادها یا 

سایت شهرداریwww.sh-zavin.ir   اسناد مزایده را دریافت  نمایند.
آدرس : شهرستان کات – شهرزاوین –شهرداری زاوین

تلفن: 051-34744111-13 
علی ایزدیان - شهردارزو ,ع
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 آگهی مزایده فروش زمین – مرحله اول
وب��ت دوم

ن



مراجعه های درخواستی موجب ازدحام در مراکز شده است

کرونا، سی. تی. اسکن ها را هم بستری کرد
قدس: درحالی که شــهروندان مشــهدی از 
شــلوغی و نوبت دهی طوالنی مــدت مراکز 
سی.تی.اسکن در شــهر گالیه دارند متولیان 
حوزه درمان معتقدند بخش زیادی از مراجعه ها 

به تقاضای خود شهروندان است.
از ابتدای شــیوع ویروس کرونا یکی از راه های 
تشخیص ابتال به این بیماری عکس برداری و 
سی.تی.اســکن ریه ها بوده و هست؛ بنابراین 
بســیاری از شــهروندان بــه محــض دیدن 
نشــانه های احتمالی ابتال به سرماخوردگی یا 
کرونا و یا حتی بدون داشتن هیچ عالیمی تنها 
برای اطمینان از ســالمت خود متقاضی این 

موضوع بودند.
با فروکش کردن تب کرونا و رفع محدودیت ها 
اندکی از تقاضاها در این بخش کاســته شد، 
ولی با بازگشــت دوباره کرونا که بنا بر اعالم 
کارشناسان بهداشت و درمان فراگیرتر از موج 
اول بوده شاهد شلوغی مجدد مراکز خدمات 

درمانی مرتبط با کرونا هستیم.
بر همین اساس همچنان که گفته شد سی.تی.

اســکن ریه یکی از راه های تشخیصی است، 
بنابراین افزایش مراجعان و شلوغی این مراکز 
دور از انتظار نبود اما از سوی دیگر این نگرانی 
نیز وجود داشــت که مراجعــه بیماران مبتال 
به مراکــز متعددی در شــهر موجب ابتالی 
شهروندانی شوند که برای موضوع دیگری به 
ایــن محل ها رجوع می کنند، به همین خاطر 
مدیران علوم پزشــکی مشــهد، هشت مرکز 
خاص را به عنوان مراکز ارائه خدمات سی.تی.
اســکن به مبتالیان احتمالی به کرونا معرفی 

کردند.

اعالم اسامی مراکز تصویربرداری در س
بخش دولتی و غیردولتی

اواسط تیرماه بود که بدیعی معاون درمان علوم 
پزشکی مشهد گفت: مراکز تصویربرداری در 
بخش دولتی و غیردولتی شــامل بیمارستان 
»ثامن االئمه)ع(، بیمارستان فارابی، بیمارستان 
مهر، بیمارستان موســی بن جعفر)ع(، مرکز 
تصویربــرداری پارســیان، درمانــگاه امــام 
حسین)ع(، مرکز تصویربرداری عارف و مؤسسه 
رادیولوژی و ســونوگرافی نــور« به غربالگری 
بیماران مشــکوک مبتال بــه کرونا اختصاص 

یافته است.
وی در خصوص ارائه خدمات سی.تی.اسکن 
برای مبتالیان مشــکوک بــه کرونا با وزن 
باالی ۱۰۰ کیلوگرم نیز اظهار کرد: درمانگاه 
رضا، بیمارســتان رضوی، بیمارستان موسی 
بــن جعفر)ع(، بیمارســتان امــام رضا)ع(، 
بیمارستان  حســین)ع(،  امام  بیمارســتان 
پارســیان،  تصویربــرداری  مرکــز  مهــر، 
مرکــز تصویربــرداری پرتو گســتر و مرکز 
تصویربرداری بهســاز طب آماده خدمات به 

مبتالیان با وزن باال هستند.
با اعــالم این موضوع در گام نخســت خیال 
مراجعان عادی به مراکز دیگر سی.تی.اسکن تا 

حدودی راحت شد که مرکز 
بیماران  محل مراجعه آن ها 
مشکوک به کرونا را پذیرش 
ندارد، اما از ســوی دیگر به 
بــاالی مراجعان  آمار  دلیل 
و محــدود بــودن مراکــز، 
نوبت دهــی در ایــن مراکز 

طوالنی شده است.

پیگیری گالیه های س
مردمی

بــا تمام ایــن اوصــاف در 
چنــد روز اخیر تعــدادی از 
شــهروندان مشهدی ضمن 
تماس بــا روزنامه و گالیه از 
طوالنی بودن زمان نوبت دهی 

در هشــت مرکز، مدعی شدند تعدادی از این 
مراکز نیز به بهانه خرابی دســتگاه از پذیرش 

مراجعان امتناع می کنند.
بنابراین به منظور بررســی این موارد ابتدا با 
مراکز یادشده تماس گرفتیم که معلوم شد آن 
مراکز فعال هستند، اما در گفت وگو با تعدادی 
از عوامل این مراکز نیز مشــخص شد تنها به 
دالیل فنی در برخی روزها بعضی از این مراکز 

پذیرش بیمار نداشته اند.
یکی از این افراد گفت: براساس استانداردهای 
تعریف شــده و مباحث فنی نحوه استفاده از 
دستگاه های پرتونگاری باید الزاماتی را رعایت 
کرد در غیر این صورت دستگاه به دلیل فشار 
بــاالی کاری از کار خواهد افتاد و آنگاه تأمین 
قطعات مــورد نیاز برای مــدت طوالنی تری 

دستگاه را از مدار خارج می کند.
بررســی ها نشــان داد یکی از مراکز اعالمی 
بــرای پذیرش بیماران بــا وزن باال به علت 
خرابی دســتگاه پذیرش بیمار ندارد که در 

ادامه با مدیر روابط عمومی 
علوم پزشکی مشهد تماس 
گرفته و جزئیات بیشتری از 
روند انجام خدمات سی.تی.

و  مراکز  و شــلوغی  اسکن 
خرابی دســتگاه ها را جویا 

شدیم.
دکتر رحیمــی گفت: یکی 
از دالیل اصلی شــلوغی این 
مراکز افزایش درخواست های 
شــهروندان بــرای انجــام 
سی.تی.اســکن اســت و بر 
اساس گزارش های همکاران 
بخش درمانی، تعداد زیادی 
از شــهروندان با اصرار زیاد 
از پزشــک می خواهند برای 
آن ها سی.تی.اسکن تجویز کند.وی افزود: بنا 
بر آمارهای موجود از ابتدای اســفند تا کنون 
۱3 هزار بیمار کرونایی در علوم پزشکی مشهد 
داشــته ایم اما در همین مدت تعداد 3۰هزار 
مورد سی.تی.اسکن در مشهد انجام شده است 
که بیانگر نامتعــارف بودن روند جاری در این 
حوزه اســت و همچنان که ذکر شد بسیاری 
از شــهروندان با عالئم یا بی عالئم به پزشک 
مراجعــه می کنند و چون شــنیده اند یکی از 
راه های تشخیص ابتال به کرونا عکس برداری از 
ریه است از پزشک می خواهند این موضوع را 

برای آن ها تجویز نماید.
وی اظهار کرد: از شــهروندان تقاضا می کنیم 
به پزشکان اطمینان داشته باشند و به توصیه 
آن ها عمل کنند و باور داشته باشند اگر انجام 
تســت و آزمایش و هر اقدام تشخیصی الزم 
باشد پزشکان برای آن ها تجویز خواهند کرد 
و از اصــرار برای انجام یک عمل تشــخیصی 

خودداری نمایند.

تکذیب خرابی دستگاه های سی.تی.س
اسکن

رحیمی در خصــوص خرابی دســتگاه های 
سی.تی.اســکن مراکــز غربالگــری بیماران 
مشــکوک کرونایی هم گفت: هیچ گزارشــی 
از خرابی دســتگاه های هشت مرکز یاد شده 
داده نشــده و عدم پذیرش موقت چند ساعته 
احتمالی هم بیشتر برای سرویس یا بازدید های 
فنی بوده اســت.او ادامه داد: تنها یک دستگاه 
سی.تی.اســکن در مرکز بهساز طب با مشکل 
روبه رو اســت که با رایزنی های صورت گرفته 
بــه محــض ورود قطعه مورد نیاز به کشــور 
به مشهد ارســال خواهد شــد.یکی دیگر از 
گالیه های مطرح شده از سوی شهروندان عدم 
پذیرش افراد با وزن بــاال در مراکز خاص بود 
که رحیمی در توضیح این موضوع نیز گفت: 
همچنان که در تمام حوزه ها نوعی طبقه بندی 
محصوالت وجود دارد در بخش سی.تی.اسکن 
هم دستگاه ها با ســایز یا مختصات متفاوتی 
تولید می شوند که یکی از تفاوت ها در میزان 
تحمل دســتگاه در زمان ورود فشار ناشی از 
وزن بیمار است بر همین اساس دستگاه های 
مراکز اعالمی برای پذیرش بیماران با وزن باال 
به همین منظور طراحی شده اند و دستگاه های 
سایر مراکز در صورت اســتفاده برای افراد با 
وزن باالی ۱۰۰ یا ۱2۰ کیلوگرم دچار خرابی 
می شوند، بنابراین تفکیک صورت گرفته دالیل 

فنی داشته و چیز دیگری نیست. 

معاون سیاسی استاندار:
 امسال آیین های عید قربان •

در خراسان شمالی برگزار نخواهد شد
خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: امسال آیین های 
عید قربان در خراســان 
شــمالی برگزار نخواهد 
سیاســی،  شــد.معاون 
امنیتــی  و  اجتماعــی 
استاندار خراسان شمالی 
در کمیته تدابیر ویژه ستاد استانی بیماری کرونا با تأکید بر 
اینکه در عید سعید قربان امســال در شهرهای قرمز استان 
هیچ گونه اجتماعی برگزار نخواهد شد، اظهار کرد: دعای عرفه 
تنها در شهرهای با وضعیت زرد و سفید با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار خواهد شد.
ولی اهلل حیاتی با بیان اینکه در استان تعداد مبتالیان و فوتی ها 
رو به افزایش اســت، افزود: امسال با توجه به شرایط موجود 
قطعاً نمی توانیم برنامه های سال گذشته عید سعید قربان را 

برگزار کنیم.
وی مطرح کرد: اجازه نمی دهیم امسال سنت ها و اجتماعات 
ویژه عید سعید قربان سال های گذشته برگزار شود، بنابراین 

هیچ بازارچه ای در هیچ نقطه استان برپا نخواهد شد.
وی با تأکید بر ممنوعیت دید و بازدیدها در عید سعید قربان 
امسال تصریح کرد: در تمامی شهرها با وضعیت قرمز برگزاری 
هر گونه اجتماع مانند نماز جماعت، نماز جمعه، نماز و آیین 

عید قربان تعطیل خواهد بود.
حیاتی گفت: در مورد ذبح و کشــتار عید قربان نقاطی برای 
عرضه دام زنده مشخص شود و توزیع دام در یک نقطه نباشد 
و سازمان دامپزشــکی با همکاری نیروی انتظامی بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی در نقاط عرضه دام زنده نظارت کنند.

توسط پژوهشگران پارک علم و فناوری سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کیت تشخیص کرونا به تولید انبوه رسید•
اســتخراج  کیت  قدس: 
ژنوم ویــروس کووید۱۹ 
با  برابــر  کیفیتــی  بــا 
نمونه های خارجی توسط 
پژوهشگران پارک علم و 
دانشگاه  سالمت  فناوری 
علوم پزشــکی مشهد به 

تولید انبوه رسید.مدیر مرکز رشد فناوری سالمت این دانشگاه 
گفت: این کیت تشخیصی با نام تجاری Simbiolab  توسط یکی 
از شــرکت های دانش بنیان مستقر در این مرکز تولید شده که 
کیفیت آن برابر با نمونه های خارجی است.دکتر مجید ممیزان 
افزود: این محصول در عین برابری کیفیت با نمونه های خارجی، 
قیمــت آن ۵۰ درصد کمتر از کیت های کــره ای و یک پنجم 
کیت های آمریکایی و اروپایی است.وی اضافه کرد: پارک علم و 
فناوری سالمت در نظر دارد با تأمین امکانات و کسب مجوزهای 

الزم، صادرات این محصول را آغاز کند.

نماینده نیشابور مطرح کرد
 فوت بیماران به دلیل نبود اکسیژن •

در بیمارستان این شهرستان
مهر: نماینده نیشابور در مجلس شورای اسالمی گفت: ۱۰نفر 
از بیماران کرونایی این شهرســتان به دلیل نبود اکســیژن در 
بیمارستان فوت کردند. هاجر چنارانی در جلسه شورای اداری 
شهرستان نیشابور به ضعف در زیرساخت های شهرستان نیشابور 
اشــاره کرد و در خصوص قطع دستگاه اکسیژن گفت: آن قدر 
ضعیف هستیم که ۱۰ نفر از بیماران در زمان حضور معاون وزیر 
بهداشت در بیمارستان نیشابور فوت می کنند، زیرا اکسیژن نبود.

وی با بیان اینکه بیمارستان سوم نیشابور چندین سال است بر 
زمین مانده، اظهار کرد: اینکه دو اتاق به بیمارســتان 22 بهمن 
اضافه کنیم و یا تخت بیمارستانی اضافه کنیم، فایده ندارد. برای 
بیمارستان سوم شهرستان جلسه می گذارند و ما خبر نداریم، این 

امر، بیانگر عدم وحدت در شهرستان است.

 صادرات خراسان شمالی•
50 درصد کاهش یافت

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: مدیرکل گمرک 
از  شــمالی  خراســان 
کاهــش ۵۰ درصــدی 
صادرات در تیرماه جاری 
نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشته در استان 

خبر داد.جواد جعفری در گفت وگو با خبرنگارما؛ میزان کاالی 
صادراتی از نظر وزنی در این مدت را ۱۰ هزار و 77۰ تن عنوان 
کــرد.وی اظهار کرد: این کاالها بــه ارزش 3 میلیون و 7۹4 
هزار و 6۰۱ دالر اغلب شامل، کود، اوره، مقاطع فوالدی، پودر 
کریستال مالمین، ورقه های اسفنجی، محصوالت پالستیکی، 
رب گوجه فرنگی و... که به کشورهای هدف صادراتی شامل 
افغانستان، آذربایجان، ایتالیا، عراق و... صادر شد از نظر ارزش 
دالری 26 درصد کاهش یافته اســت.وی افزود: این در حالی 
است که در تیر سال گذشته از نظر وزنی 2۱ هزار و 474 تن 
کاال و از نظر ارزش دالری ۵ میلیون و ۱2۰ هزار و 683 دالر 
به کشورهای هدف صادر شد.جعفری در خصوص واردات در 
ماه تیر ســال جاری نسبت به تیر سال گذشته به استان نیز 
گفت: در این مدت از نظــر وزنی یک هزار و 24۹ تن کاال و 
از نظــر ارزش دالری ۵ میلیون و 222 هزار و ۹۱۵ دالر کاال 
اغلب شامل ماشین آالت قالب گیری، نیکل، پارچه، کنتور گاز، 
الکترود زغالی، کیسه کلوست، چراغ برقی، شیرینی، برنج و... 
از کشورهای چین، ترکیه، عراق و... وارد شد که از نظر ارزش 

وزنی و ارزش دالری افزایش یافته است.

 آسمانی شدن دکتر ساالری •
در راه مبارزه با کرونا 

محمد  دکتــر  قدس: 
ســاالری، پزشک فعال 
مرکز خدمات جامع  در 
ســالمت ویژه کرونا در 
منطقه ثامن مشــهد بر 
اثر ابتــال به این بیماری 
آســمانی شد و به جمع 

سایر شهدای خدمت در عرصه سالمت پیوست. 
دکتر ساالری در حالی که ۵4 سالگی را پشت سر می گذاشت؛ 
از همان روزهای نخست شیوع کرونا، با فداکاری و دلسوزی 

مثال زدنی به ارائه خدمت به بیماران کرونایی پرداخت.
این پزشک عمومی در جبهه جنگ بی امان با ویروس منحوس 
کرونا تا آخرین نفس ایســتاد و جنگیــد و در نهایت پس از 
تحمل یک دوره ســخت ابتال به ایــن بیماری دعوت حق را 

لبیک گفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

 مشهد میزبان •
نخستین جشنواره تئاتر آنالین 

معــاون  فخرایــی: 
اداره کل  توانبخشــی 
خراســان  بهزیســتی 
جشنواره  گفت:  رضوی 
کشوری تئاتر افراد دارای 
معلولیت آفتاب و زاگرس 
از تاریــخ ۱3 مــرداد به 
مدت ســه روز به صورت مجازی برگزار خواهد شد. فیروزی 
افزود: هرکدام از استان هایی که در جشنواره شرکت می کنند، 
می توانند یک نفر را به عنوان کارشناس یا سرپرست معرفی 
نموده تا در محل بازبینی حاضر باشــد. دبیر جشنواره تئاتر 
معلولین گفت: این جشــنواره با موضــوع آزاد در بخش های  
کودک، خیابانی و صحنه ای، برگزار می شــود. تمامی مراحل 

داوری به صورت آنالین پخش خواهد شد.

 دبیر جدید شورای هماهنگی •
بانک های استان معرفی شد

صفایی  حمیــد  قدس: 
نیکــو بــه عنــوان دبیر 
هماهنگی  شورای  جدید 
خراســان  بانک هــای 
رضوی معرفی شــد.وی 
در انتخاباتی که با حضور 
مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری و 
مدیران شعب بانک های خراسان رضوی در نشست فوق العاده 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان در مشهد برگزار شد، با 
کسب آرای مثبت اعضا به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی 

بانک های خراسان رضوی انتخاب شد.
صفایی نیکو پیشتر معاون شعب بانک ملی خراسان رضوی بود 
که هفته گذشته با حکم مدیرعامل بانک ملی ایران به عنوان 

مدیر جدید شعب بانک ملی این استان منصوب شد.
در نشست روز گذشته کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان 
رضوی از حسن مونسان، دبیر سابق شورای هماهنگی بانک ها 
و مدیر ســابق شعب بانک ملی خراسان رضوی قدردانی شد. 

وی به سمت معاون بانک ملی ایران منصوب شده است.

امام جمعه گناباد تأکید کرد
 حذف موانع سرمایه گذاری •

در سال جهش تولید
گناباد - خبرنگار قدس: امام جمعه گناباد گفت: امســال 
شــعار نماز جمعه سراسر کشور »ایران قوی همبستگی ملی 

و مسئولیت اجتماعی« است.
حجت االسالم حسن صادقی که به مناسبت سالگرد اولین اقامه 
نماز جمعه در تهران در بین خبرنگاران سخن می گفت، افزود: 
به لطف ستاد نماز جمعه گناباد که همگی افتخاری خدمت 

می کنند نماز جمعه گناباد در استان از جمله بهترین هاست.
وی در خصوص برگزاری خطبه ها به شــکل آنالین در دوران 
کرونا گفت: در این خصــوص و همچنین فعالیت در فضای 

مجازی بررسی می کنیم تا حضور فعال تری داشته باشیم.
حجت االسالم حسن صادقی با اشــاره به سال جهش تولید 
افزود: تمرکز مســئوالن شهرستان حفظ بنگاه های تولیدی 
اســت، چراکه اگر ابزار های تشــویقی وجود نداشــته باشد 
تولیدکننده هم میلی برای ســرمایه گذاری نخواهد داشت از 
این رو باید موانع سر راه سرمایه گذاری و تولید برداشته شود.

خطیب جمعه گناباد به طرح مواسات اشاره کرد و گفت: ۱3 
هزار و ۵۰۰ بسته حمایتی به ارزش هر کدام 2۵۰ هزار تومان 

بین آسیب دیدگان از کرونا تقسیم شد.

تعدادی از شهروندان 
مشهدی ضمن تماس 
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تخم مرغ

ســرورهادیان: نحوه توزیع فیلــم و آثار 
ســینمایی که در جامعه منتشر می شوند، 
همــواره در کشــورمان از دیربــاز دچــار 
چالش هــای فراوانــی بوده اســت. قاچاق 
فیلم هــای غیرمجــاز و خارجــی، فروش 
غیرقانونــی فیلم هــای در حــال اکران و 
فروش فیلم هــا در ســوپرمارکت  از جمله 
این مشــکالت طی سال های متمادی بوده 
است و این روز ها پدیده جدید انتقال فیلم 
و ســریال های هفتگی شــبکه های نمایش 
خانگــی روی فلش بــا انــدک مبلغی در 
فروشگاه های عرضه محصوالت فرهنگی نیز 

به این مشکالت اضافه شده است. 

سهیم بودن ناخودآگاه س
مراجعه کننده یکی از فروشــگاه های عرضه 
محصــوالت فرهنگی دربــاره پدیده انتقال 
فیلم روی فلش می گویــد: در حال حاضر 
به دلیل روزهای قرنطینه و حضور بیشــتر 
خانواده ها در منزل، دیدن فیلم و سریال های 

شبکه خانگی بیشتر شده است.
این شهروند 4۰ ساله می گوید: خرید همه 
قســمت های یک سریال طوالنی به صورت 
CD مقرون به صرفه نیســت و این روزها از 
روش انتقال هر تعداد فیلم یا قســمت های 
سریال مورد نظر روی فلش این امکان مهیا 
می شــود.وی می افزاید: معموالً برای انتقال 
هر قســمت روی فلش مبلغ هــزار تومان 

دریافت می شود.
وی خاطرنشان می کند: متأسفانه این سؤال 
مطرح است که با هزینه های باالی تهیه یک 
فیلم و یا ســریال آیا ایــن روش کپی  فیلم 
خالف قانون نیست و تهیه کنندگان متضرر 

نمی شوند؟ 
وی تصریح می کند: بسیاری از مردم از این 
کار چندان مطلع نیســتند یا نمی دانند این 
کار یک عمل غیر قانونی محسوب می شود 
که البته به اعتقاد من باید این کار از طرف 
فرهنگی  محصوالت  عرضه  فروشــگاه های 
رعایت شود تا همه در این کار غیر فرهنگی 

ناخودآگاه  قانونــی  غیر  و 
سهیم نشویم.

رعایت حقوق اولیهس
تهیه کننــدگان  از  یکــی 
 شــهرمان نیز در خصوص 
پدیــده انتقــال فیلــم و 
ســریال ها روی فلــش به 
صــورت کاماًل متــداول و 
علنــی در فروشــگاه های 
عرضه محصوالت فرهنگی 

نیز می گوید: متأســفانه هزینه تهیه فیلم یا 
سریال ها بسیار هنگفت است و همه افرادی 
که در این کار حضور دارند، حرفه و شــغل 
آن هاســت. پس به صــورت طبیعی از این 
کار امــرار معاش می کنند. حاال تصور کنید 
حاصل ساعت ها تالش برای ساخت یک اثر 
و تأمین سرمایه های باالی آن، به دلیل عدم 

رعایت یک قانون، پایمال می شود.
وی می افزاید: متأسفانه هیچ متولی در این 
راستا قدمی برنمی دارد و نمی دانیم کی قرار 

است این حق اولیه ما رعایت شود.
وی تأکیــد می کنــد: در شــرایط فعلی و 
شــیوع بیماری کرونا به طور قطع وضعیت 
فیلم سازی با دشــواری های فراوانی روبه رو 
اســت و به همان نسبت هزینه تهیه فیلم و 
سریال های شبکه های نمایش خانگی چند 

برابرخواهد شد و به راستی 
در این شرایط با توجه به 
عــدم نظــارت برشــیوه 
پخــش، آیا ادامه مســیر 
میسر است؟رئیس اتحادیه 
محصوالت فرهنگی مشهد 
مشکالت  این  درخصوص 
بــا خبرنگار  در گفت وگو 
مــا می گویــد: در ســال 
محصوالت  اتحادیــه   ۹2
فرهنگی مشــهد به عنوان کسی که مدعی 
بــود نباید ایــن محصــوالت فرهنگی در 
سوپرمارکت ها توزیع شود، مقاومت کردیم 
که در نهایت بخشــنامه ای از ســوی وزیر 
وقت ارشاد درخصوص ســوپرمارکت ها به 
خاطر دسترســی آسان مردم به محصوالت 
فرهنگی صادر شــد که ما به این بخشنامه 
نیز اعتــراض کردیم، امــا در نهایت دیوان 
عدالــت اداری حق را به اداره ارشــاد داد و 
متأسفانه همین حکم دست و پای ما را در 
جلوگیری از ضرر همکارانمان بست.مرتضی 
اسکافی در خصوص ایجاد بخش شبکه های 
ویدئو در خانه نیز می افزاید: در دوران کرونا 
همه تالش ها به سمت آن رفت تا از طریق 
اینترنت مردم بتواننــد این بخش را دانلود 
کنند و عمــاًل فروش CD و لوح فشــرده 

منسوخ و یا به حداقل رسیده است.

انتقال فیلم و سریال روی فلش س
وی در پاســخ به این پرســش که در حال 
حاضر پدیده انتقال فیلم و سایر سریال های 
 شبکه خانگی با قیمت بسیار کم روی فلش 
متداول شــده است، اظهار می کند: این کار 
به طور قطع غیرقانونی است و با ویدئورسانه 
مکاتبه هایی داشتیم و جلسه های متعددی 
نیز گذاشــته ایم، همچنین از طریق ســتاد 
صیانت نیز این موضوع مطرح شــده است 
تــا با ارائه راهکارهای کاربــردی از این کار 
غیرقانونی جلوگیری و با متخلفان برخورد 
شود.مرتضی اســکافی می افزاید: متأسفانه 
تاکنــون اراده ای از ســوی تهیه کنندگان، 
ویدئورســانه و ارشــاد ندیده ایم. از طرفی 

طرح های نظارتی هم هزینه بر است.

استقبال از بسترVODس
رئیس اتحادیه محصوالت فرهنگی مشــهد 
تصریــح می کنــد: در طول مدت شــیوع 
کرونا بیــش از 6۰ درصد مردم بیشــتر از 
بســتر VOD و 4۰ درصــد با اســتفاده از 
خأل قانونی از راه انتقال این آثار روی فلش 
استفاده می کنند و متأسفانه در تمام کشور 
این روش فراگیر اســت. البته الزم به ذکر 
است در شرایط فعلی و شیوع بیماری کرونا 
اولویت ها را به حل این مشــکل می دانیم و 
امیدوارم پس از آن در رفع این مشــکل به 
صورت جدی پیگیری های الزم انجام شود.

اســکافی می افزاید: از طرفی در بحث کپی  
فیلم اگر قرار بر برخورد باشــد باید شاکیان 
خصوصی که همان صاحبان آثار هســتند، 

این شکایت را اعالم کنند.
وی در پایان برای رفع این مشــکل تأکید 
می کند: برای رفع ایــن معضل نیاز به یک 
اراده جمعی اســت که دستگاه های قضایی، 
نیــروی انتظامی و اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی به عنوان متولیان باید حضور داشته 

باشند.

قدس از یک بی تفاوتی فرهنگی گزارش می دهد

»کلوپ ها« و عبور از حق »کپی رایت«

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹0۳8۳۴۳801

زگارشزگارش

 متأسفانه هیچ متولی 
در این راستا قدمی 

برنمی دارد و نمی دانیم 
کی قرار است این حق 

اولیه ما رعایت شود

بــرشبــرش

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

۳00072۳05 پیامک کنید.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 تعطیلی ناوگان اتوبوسرانی مشهد•

 در تعطیالت رسمی و جمعه ها
قدس: خدمــات ناوگان 
اتوبوســرانی مشــهد در 
همه خطوط در تعطیالت 
رسمی و روزهای جمعه تا 

اطالع ثانوی متوقف شد.
عمومی  روابــط  مدیــر 
سازمان اتوبوسرانی مشهد 

با اعــالم این خبر گفت: با توجه به مصوبات ابالغی و تدابیر 
مدیریت شهری به منظور پیشگیری از ابتالی شهروندان به 
ویروس کرونا و شکستن زنجیره انتقال، از این پس خدمات 
ناوگان اتوبوسرانی مشهد در همه خطوط در تعطیالت رسمی 
و جمعه ها تا اطالع ثانوی متوقف می شود.عباس اتحادی بیان 
کرد: از تمامی شهروندان تقاضا می شود برنامه ریزی الزم برای 
سفرهای درون شهری خود را لحاظ  کرده و از انجام سفرهای 
غیرضروری اجتناب فرمایند و در صــورت ضرورت، رعایت 
نکات بهداشــتی به ویژه استفاده از ماسک هنگام استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی را رعایت کنند، در غیر این صورت از سوار 

شدن شهروندان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 مرگ روزانه 6 نفر در خراسان شمالی•
 بر اثر کرونا

خبرنگارقدس:  بجنورد- 
علوم  دانشگاه  سرپرست 
خراسان شمالی،  پزشکی 
از افزایش میانگین تعداد 
موارد فوت در اثر ابتال به 

کرونا در استان خبر داد.
دکتر سیداحمد هاشمی 

یادآور شــد: با شــیوع این ویروس منحوس از اســفند ماه، 
چند باری فراز و فرود میزان ابتال در اســتان را داشتیم که با 
تالش های انجام شده برای پیشگیری و درمان، این بیماری 
کنترل شد.وی افزود: متأسفانه از ابتدای تیر ماه شاهد افزایش 
میزان ابتال، بســتری و فوت در اثر این بیماری در اســتان 
هستیم.وی با بیان اینکه در ابتدای تیر ماه تنها 20 درصد از 
مردم از ماسک استفاده می کردند، خاطرنشان کرد: متأسفانه 
حضور در تجمعاتی از قبیل عروســی، تشییع جنازه، مراسم 
عزاداری، دورهمی هــای خانوادگی، تفرجگاه ها و پارک ها از 

علت های اصلی گسترش این بیماری در سطح استان است.
وی اظهــار کرد: هم اکنون 250 بیمار مبتال به کووید 19 در 
بیمارســتان های سطح استان بستری هستند و تعداد موارد 
مرگ  از متوسط روزانه یک، دو مرگ به پنج، 6 مورد رسیده 
است که متأســفانه در چند روز اخیر شاهد مرگ و میر در 
بین جوانان بودیم.دکتر هاشمی با تأکید بر اینکه باید از رفتن 
به مسافرت های غیرضروری پرهیز شود، بیان کرد: متأسفانه 
در روزهای اخیر تمامی اعضای خانواده ای که به مســافرت 
تفریحی رفته بودند به این بیماری مبتال شــدند و متأسفانه 

شاهد مرگ در بین اعضای این خانواده هم بودیم.

معاون صمت خراسان رضوی:
 فروش ماسک •

باالتر از 1300 تومان تخلف است
ایرنــا: معــاون صمت 
گفت:  خراســان رضوی 
قیمت مصوب هر ماسک 
ســه الیه در کارخانه و 
در  مصرف کننده  بــرای 

استان اعالم شد. 
معاون بازرگانی و توسعه 
صنعت،  سازمان  تجارت 

معدن و تجارت خراســان رضوی گفــت: قیمت مصوب هر 
ماسک سه الیه تولید واحدهای صنعتی در کارخانه 10هزار و 
500 ریال و قیمت هر ماسک سه الیه برای مصرف کننده در 

خراسان رضوی 1۳هزار ریال است.
علی غفوری مقدم افزود: این قیمت، مصوب نشســت کمیته 
اقتصــادی تأمین، توزیع و نظارت بر توزیــع کاالهای مورد 
نیاز ستاد استانی مقابله با کروناست که به تأیید دادستانی، 
دانشگاه علوم پزشکی، اســتانداری و سایر واحدهای نظارتی 

رسیده است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه به اینکــه متأســفانه وضعیت 
خراسان رضوی از نظر شــیوع کرونا مناسب نیست و وزارت 
بهداشت تأکید فراوانی بر استفاده از ماسک توسط عموم مردم 
به ویژه در اماکن عمومی و وســایل حمل و نقل دارد، نیاز به 
تأمین ماسک و سایر اقالم پیشگیرانه از شیوع بیماری کووید 
19 مانند الکل و مواد ضدعفونی کننده بیش از گذشته وجود 
دارد.وی اضافه کرد: در نشســت اخیر کمیته اقتصادی ستاد 
اســتانی مقابله با کرونا، درباره نظارت بر تولید و توزیع اقالم 
پیشگیرانه از بیماری کووید 19 تصمیم گیری شد آنچه تولید 
می کنند حتماً با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و با اولویت 
کادر درمانی و بیمارستان ها توزیع شود و بعد سایر نیازها به 

این اقالم از ناحیه دانشگاه علوم پزشکی تأمین شود.

رئیس پلیس مشهد خبر داد
 دستگیری سه سارق•

 و ماجرای مادر و دختر گوشی قاپ 
فرمانده قرمــز:   خط 

 انتظامي مشهد از طرح 
ضربتي تشــدید مقابله 
با ســرقت هاي خیاباني 
کالنتري هاي  توســط 
و  مشــهد   18 و   11
دستگیری یک سارق و 

دو گوشی قاپ خبر داد. 
ســرهنگ عباس صارمي ساداتي، روز گذشته در تشریح این 
عملیات ضربتي گفت: تیم هاي تجسس کالنتري 18 شهید 
فیاض بخش مشهد با بررسي سرقت هاي اعالمي به فوریت هاي 
پلیسي 110، تحقیقات گســترده خود را براي شناسایي و 
دستگیري عامالن دستبرد به کامپیوتر خودروهاي سواري 
پژو405 آغاز و با توجه به ســرنخ هاي موجود، دو متهم را به 

صورت پوششي تحت نظر قرار دادند.
وي افزود: تیم تجسس کالنتري شهید فیاض بخش ساعت 5 
بامداد پس از کنترل و مراقبت هاي نامحسوس و در اقدامي 
غافلگیرانه، جوان ۳7 ساله اي که راکب موتورسیکلت بود را 

دستگیر کرد، اما همدست او از محل متواري شد.
فرمانده انتظامی مشهد افزود: متهم که به موادمخدر آلوده و 
چهار بار طعم زندان را چشــیده است، با توجه به کشف سه 
دستگاه کامپیوتر خودرو سواري پژو405 از داخل کیسه اي 
که همراه داشــت، ناچار به بیان حقیقت شد و اعتراف کرد 
در کمتر از یک ســاعت سه دستگاه خودرو سواري را هدف 

سرقت قرار داده است.
این مقام انتظامي خاطرنشان کرد: بررسي هاي بعدي پلیس 
نشــان مي داد موتورسیکلت متهمان نیز مســروقه بوده و 
تحقیقــات براي دســتگیري دیگر متهم پرونده و کشــف 

سرقت هاي انجام شده متهمان ادامه دارد.

مادر و دختر معتاد، خواب را از سر زن جوان س
ربودند

فرمانده انتظامي مشــهد در بخش دیگــري از این مصاحبه 
عنوان کرد: تیم هاي تجسس کالنتري 11شهید هاشمي نژاد 
در مرحله  ای دیگر از اجراي این طرح، پیگیری ســرقت هاي 

خیاباني را در دستور کار خود قرار دادند.
وي تصریح کرد: در حالي که تحقیقات پلیسي ادامه داشت 
مشخص شد متهمان تحت تعقیب که  دو زن بودند در خیابان 
طبرسي جنوبي 16 به خودرو سواري که شیشه هاي آن باز و 
خانمي جوان روي صندلي خوابیده بود نزدیک شده و یکی از 
سارقان که دختر جوانی بود یک دستگاه گوشي تلفن همراه را 

از داخل خودرو سرقت و آن را به دیگر همدستش می دهد.
ســرهنگ صارمي ســاداتي افزود: مأموران کالنتري شهید 
آستانه پرست در ادامه رصد ماجرا دو متهم فراري را در یک 

مرکز اقامتي دستگیر کردند.
وي گفت: این دو نفر که مادر و دختر هســتند در تحقیقات 
اولیه اعتراف کردند انگیزه آن ها از سرقت، تأمین هزینه هاي 
اعتیاد به موادمخدر بوده و گوشــي تلفن همراه سرقتي را در 
ازای نیم گرم کریستال به یک توزیع کننده موادمخدر داده اند.

فرمانده انتظامي مشهد اظهار کرد: عامل توزیع موادمخدر نیز 
در این عملیات دستگیر و در بازرسي از مخفیگاه او 6 دستگاه 

گوشي تلفن همراه و مقادیري موادمخدر کشف شد.

بی تفاوتی به شیوع کرونا موجب شد
پلمب 1۹واحد صنفی در تربت حیدریه•

خبرنگاران:  باشگاه 
انتظامــی  فرماندهي 
تربت حیدریه از پلمــب 
صنفــی  واحــد   19
متخلف در اجرای طرح 
شیوع  از  پیشگیری 
ویروس کرونا و سالمت 
شهروندان تربت حیدریــه خبر داد.سرهنگ علی اکبر کیانی 
گفت: بــا اجرای طرح مشترک اداره نظارت بر اماکن عمومی 
و شبکه بهداشت و اصناف  تربت حیدریه به منظور پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا، از تعداد 702 واحد صنفــی بازدید به 

عمل آمد.
وی افــزود: در اجرای این طرح 19 واحد صنفی متخلف به 
دلیل عدم رعایت مصوبات ستاد پیشگیری از بیماری کرونا، با 

دستور مقام قضایی پلمب شدند.
فرماندهي انتظامي تربت حیدریــه ادامــه داد: شهروندان در 
صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیــر قانونی صنفي، مراتب 
را از طریق تماس با شماره 110 به پلیس اطالع رساني کنند.

در حوالی جوین رخ داد
 5 کشته و مصدوم•

 در پی برخورد دو خودرو
آنالیــن:  قــدس 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
شهرســتان جویــن از 
برخــورد یک ســواری 
دســتگاه  یک  با  پراید 
وانت پیکان با یک کشته 
و چهار مصدوم خبر داد.

ســرهنگ مهدی غالم زاده در تشریح این خبر گفت: در پی 
اعالم مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر برخورد یک 
دستگاه خودرو ســواری پراید با یک دستگاه وانت پیکان در 
یکی از محورهای روستایی شهرستان جوین، بالفاصله گشت 
تصادفات به همراه نیروهای امــدادی به محل حادثه اعزام 
شدند.وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسی های 
اولیه مشخص شــد یک دستگاه خودرو سواری پراید با سه 
سرنشین با یک دستگاه خودرو وانت پیکان به علت نامعلومی 

با یکدیگر برخورد کرده اند.
ســرهنگ غالم زاده تصریح کرد: در این حادثه سه سرنشین 
و راننده پراید و یک سرنشین وانت پیکان به شدت مصدوم 
که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و 
راننده خودرو پراید به علت شدت جراحات وارده جان خود را 
از دست داد.فرمانده انتظامی شهرستان جوین  ادامه داد: علت 

حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است.

خط قرمز: دومین جلســه دادگاه رسیدگی به 
اتهام های »ســلطان جعل مدرک« و 14 متهم 
دیگر پرونده موســوم بــه هلدینگ آفتاب در 
مشهد و به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.

دومیــن جلســه دادگاه به ریاســت قاضی 
ســیدهادی منصوری و در قالب شــعبه ویژه 
رســیدگی به پرونده اخاللگران و مفســدان 
در نظام اقتصادی کشــور مســتقر در مشهد 
و با حضــور متهمــان و وکالی مدافع آن ها، 
نمایندگان سازمان ها و ادارات، جمعی از شکات 
و وکالی آن ها و نماینده دادســتان عمومی و 

انقالب مرکز خراسان رضوی، برگزار شد.

برخورد با مجرمانی که اعتماد عمومی س
را هدف قرار داده اند

در ابتدا با دستور رئیس دادگاه، نماینده دادستان 
عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی به ارائه 
توضیحاتی در خصوص اقدام های پیشگیرانه 
انجام شــده در این پرونــده پرداخت و گفت: 
یکی از اهداف مهم در جریان رســیدگی های 
قضایی، پیشگیری از تکرار و وقوع مجدد چنین 
جرایمی از ســوی سایر افراد، در کنار برخورد 
قاطعانه قانونی با مجرمانی است که به اعتماد 

عمومی صدمه می زنند.
در ادامه قاضی منصــوری از »امیررضا ثابت« 
فرزنــد محمدحســن، متهــم ردیــف اول، 
خواســت در جایگاه خود قرار بگیرد و مطابق 
کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی 
و انقالب مرکز خراســان رضوی، از خود دفاع 
کند.قاضی پرونده با ذکر مجدد 9 اتهام منتسبه 
به امیررضاثابــت، از وکیل مدافع متهم ردیف 
اول خواســت تا الیحه دفاعیه خود را پس از 

دفاع از موکل خود به دادگاه تقدیم کند.
متهم امیررضا ثابت با اشاره به نحوه اقدام های 
خود و در پاســخ به پرسش های رئیس دادگاه 
گفت: مهر های مورد اشــاره در انبار ما کشف 
شده و اقدام ها در مورد تعدادی از سایت هایی 

که اعالم شد را قبول دارم.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم 
مبنی بر قبول نداشتن برخی اتهام ها، بیان کرد: 
به اذعان همه متهمان، امیررضا ثابت دســتور 
انجام امور را صــادر می کرده و محل خدمت 
افراد در مشهد و ســایر نقاط را نیز او تعیین 
می کرده اســت. نامبرده با کتمان درآمدهای 
خود در نهایت مبادرت به فرار مالیاتی می کند. 

متهم ردیف اول دستور امحای 
اسناد مالی را صادر می کند که 
خوشبختانه برخی افراد این کار 

را انجام نمی دهند.

غروب هلدینگ آفتابس
نماینده دادســتان با اشــاره 
بــه اظهــارات و اقاریر ســایر 
متهمــان و همچنین گزارش 
ســازمان ها و نهاد های مربوط 
گفت: متهم اصالً اجازه صدور 
چنین مدارکی را نداشته است.
در این هنگام قاضی منصوری 
اعالم کرد: چنانچه هر شخص 
حقیقی یا حقوقی از این افراد 
شکایت دارند می توانند شکایت 
خــود را تقدیم مرجع قضایی 

کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
پس از آن »غرابادیان« نماینده دادســتان 
خطاب به متهم ردیف اول گفت: شــما را 
اظهــارات دعوت می کنیم؛  به صداقت در 
چرا کــه بیان واقعیت ها در نهایت می تواند 
به شــما کمک کند و ایــن تذکر در حالی 
به شما داده می شــود که اسناد و مدارک 
کشف شــده و همچنین اقاریر و اظهارات 
خود شــما و ســایر متهمان، نشانگر وقوع 
تخلفــات و جرایم متعــدد تحت لوای این 

شرکت بوده است.
بنای شما ثبت شرکت به نام دیگران با هدف 

پوشــش بوده و برخی از 
این  توسط  که  مؤسساتی 
افراد به نــام آن ها مدرک 
وجود  اصاًل  شــده،  صادر 

خارجی نداشته است.
نماینده دادستان مشهد با 
اشاره به صدمه های مادی 
و معنوی که »سلطان جعل 
مــدرک« به جامعــه زده 
اقدام های  هم عنوان کرد: 
او عالوه بر فــرار مالیاتی 
هتک حیثیــت  موجــب 

مجامع علمی شده است.
نماینــده دادســتان پس 
از کســب اجازه از محضر 
دادگاه بــا بــه نمایــش 
از  برخــی  درآوردن 
مستندات تخلفات متهم ردیف اول در صحن 
علنی، افزود: جعل مدرک دکترای افتخاری، 
جعــل امضای افراد مســئول و جعل گواهی 
صالحیت شغلی تنها گوشــه ای از اقدام های 
خالف قانون نامبرده اســت و این فرایند های 
متقلبانه در حالی طی می شده که برادر او که 
دارای شــغل آزاد بوده و هیچ گونه تخصصی 
نداشته، مسئولیت تأیید صالحیت را برعهده 
داشته که جای تعجب داشــته و قابل تأمل 

است.
در ادامه روند رسیدگی به اتهام های متهمان 
پرونده »ســلطان جعــل مدرک« موســوم 

بــه هلدینگ آفتاب بــا 15 متهــم و تعداد 
قابل توجهی شاکی حقیقی و حقوقی؛ نماینده 
دادستان از رئیس جلسه خواست تعدادی از 
مطلعان حاضر در جلســه برای ارائه مطالب 
خود به جایگاه فراخوانده شوند که این کار هم 
صورت گرفت. پس از آن نماینده سازمان امور 
مالیاتی با اشــاره به مواد قانونی و در تشریح 
نحوه عملکرد متهم ردیف اول گفت: تحقیقات 
نشان می دهد نامبرده از افراد غیرمطلع و ناآگاه 
در پیشبرد امور خود سوءاستفاده می کرده و 
این در حالی اســت که بخشــی از اســناد و 

مدارک متأسفانه امحا شده است.
در ادامه نماینده دادســتان اعالم کرد: تعداد 
شکات بیشــتر از آن چیزی است که عنوان 
می شــود؛ اما بــه دالیل مختلــف از جمله 
حفظ آبرو و یا الزامات بهداشــتی مربوط به 
پروتکل های موجود، در دادگاه حضور ندارند.

عدم همکاری متهم ردیف اولس
قاضــی منصــوری خطاب به متهــم ردیف 
اول» امیررضــا ثابت« گفت: با وجود تذکرات 
متعدد به شــما در جهت بیان حقایق و در 
پیش گرفتن طریق صداقت در محضر دادگاه 
و وجود اســناد و مــدارک گوناگون مثبته؛ 
متأســفانه شاهد عدم همکاری شما با دادگاه 

هستیم.
نماینــده وزارت علوم در واکنش به اظهارات 
وکیل متهم ردیف اول گفت: باید پرسید این 
مؤسسه با چه مجوزی اقدام به اعطای مدرک 

دکترای افتخاری می کرده است. 
حال آنکه اعطــای این مدارک دارای فرایند 
پیچیده و دقیقی است و در کشور ما تاکنون 
به تعداد معدودی از افــراد این گونه مدرک 
داده شده؛ بنابراین اقدام های متهمان موجب 
وهن نظام آموزشی و علمی کشور شده است.
از ســوی دیگر نماینده دادستان خطاب به 
وکیل متهم گفت: بیان مطالب غیرحقوقی و 
غیرمستند در مقام دفاع از عملکرد و تطهیر 
متهم شایسته نیســت؛ بنابراین درخواست 
مکــرر ما از متهمــان و وکالی مدافع آن ها، 
رعایــت موازین اخالقــی، قانونی و توجه به 
اصل صداقت است. پس از اظهارات نماینده 
دادســتان و دفاع وکیل متهم؛ قاضی ادامه 
رسیدگی به پرونده را به صبح امروز سه شنبه 

موکول کرد.

در دومین جلسه محاکمه متهمان این پرونده مطرح شد

هتک حیثیت سیستم آموزشی توسط »سلطان جعل مدرک«

قاضی خطاب به متهم 
ردیف اول : با وجود 

تذکرات متعدد به شما 
در جهت بیان حقایق و 
در پیش گرفتن طریق 

صداقت در محضر 
دادگاه و وجود اسناد 

و مدارک گوناگون 
مثبته؛ متأسفانه شاهد 
عدم همکاری شما با 

دادگاه هستیم

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
افزایش ابرناکی در نواحی شمالی •

خراسان رضوی
قدس: براساس نقشه ها 
و مدل های هواشناسی 
از امــروز تا پایان هفته 
شاهد رشــد و افزایش 
نواحــی  در  ابرناکــی 
استان خواهیم  شمالی 
در ســاعات  کــه  بود 
پاره ای  در  بعدازظهــر 

نقاط این نیمه وقوع رگبــار و رعدوبرق پراکنده و باران دور 
از انتظار نیست. همچنین طی این مدت بر سرعت و شدت 
وزش باد در سطح استان افزوده خواهد شد به طوری که وزش 
باد در مناطق بادخیز استان گاهی شدید همراه با گردوغبار 
و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شــود. از نظر دمایی، از 
روز چهارشــنبه تا پایان هفته، دما در اکثر نقاط استان روند 

کاهشی خواهد داشت.
هوای امروز مشــهد هم صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر 

وزش باد نسبتاً شدید و گردوغبار پیش بینی شده است.
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قدس: رئیس شــورای شهر مشهد با اشــاره به شرایط قرمز 
مشــهد از نظر شــیوع ویروس کرونا، گفت: در موج نخست 
کرونا، با هماهنگی مدیریت اســتان و همراهی مردم و اعمال 

محدودیت ها، شرایط کنترل شد.
حیدری در نود و نهمین جلســه علنی شورای شهر مشهد با 
اشاره به درخواســت های مکرر شهروندان از مدیریت شهری 
برای بازگرداندن محدودیت ها، گفت: نوع مواجهه و سیاســت 
کالن کشور در بحث مقابله با کرونا تغییر کرده و بیشتر تمرکز، 
معطوف به رفتارهــای خودکنترلی و رعایــت فاصله گذاری 

اجتماعی توسط افراد است.
وی خاطرنشــان کرد: میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از 
سوی شهروندان به شــدت افزایش یافته و میزان استفاده از 

حمل ونقل عمومی نیز به یک پنجم رسیده است.
وی گفت: خطر را درک می کنیم و نســبت به شرایط کنونی 
بی تفاوت نیســتیم. کنترل شرایط، دغدغه جدی ماست، ولی 
اعمال محدودیت زمانی مؤثر است که تصمیم های یکپارچه ای 
اخذ شود.رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به ممنوعیت اتراق 
در پارک ها و بوستان های ســطح شهر، گفت: حوزه خدمات 
شهری شهرداری نیز باید مدیریت و مراقبت بیشتری داشته 
باشــد و برنامه های فرهنگی در کوه پارک هم متوقف شده تا 

سالمت مردم به خطر نیفتد.

وی در ادامه با بیان اینکه در بخش کشــف رود هم همان گونه 
که کوه پارک داریم، رودپارک شکل خواهد گرفت، اظهار کرد: 
متأسفانه شرایط و زیرساخت های کشــف رود در طول زمان 
خسارت های جدی دیده اند، ولی با جدیت به این موضوع ورود 
کرده ایم و در راستای بهبود شرایط قدم هایی تأثیرگذار برداشته 

شده است.

برخی مصوبات س
در این جلســه همچنین نام گذاری خیابان حدفاصل میدان 
شــهدا تا حرم مطهر به نام »باالخیابــان« و نام گذاری خیابان 

حدفاصل میدان شهدای گوهرشاد )پنجراه( تا حرم مطهر به 
نام »پایین خیابان«، برگزاری سلسله جلسات نشست های نقد 
عملکرد و گفت وگوی جامعه متخصصان شهری در خصوص 
عملکرد شهرداری، از مصوبات روز گذشته شورای شهر مشهد 
بود.همچنیــن الیحه تأمین زمین برای احــداث 2هزار واحد 
مسکونی اقشار کم درآمد در مناطق پیرامونی شهر مشهد در 

شورای اسالمی شهر مشهد به تصویب رسید. 
احمد نوروزی، عضو شــورای شهر مشــهد، در خصوص این 
الیحه اظهار کرد: مدتی است شهرداری به بازآفرینی مناطق 
پیرامونی مشغول شده و قرار است زمین مورد نیاز جهت تأمین 
و احداث واحدهای مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن برای این 
منظور تأمین شود. در این مسیر رویکرد شهرداری مبتنی بر 

توانمندسازی است.
وی افزود: این کار با مشــارکت بنیاد مسکن انجام خواهد شد 
و امیدواریم تســهیالت مورد نیاز را وزارت راه و شهرســازی 
تأمین و حمایت کند. بر این اساس قرار است شهرداری مشهد 
با حفظ مالکیت، زمین را تحویل بنیاد داده و بنیاد مســکن 

آماده سازی های الزم برای احداث مسکن را در آن انجام دهد.
نوروزی خاطرنشان کرد: با آستان قدس رضوی توافقاتی در حال 

انجام است تا برای این امالک سند تهیه شود.
این الیحه با 1۳رأی موافق به تصویب رسید.

در شورای اسالمی شهر مشهد مصوب شد

تأمینزمینبرایاحداث2هزارواحدمسکونیویژهاقشارکمدرآمد

گزارش جلسهگزارش جلسه

شت وردمان شت وردمانبهدا بهدا

قدس: معاون هماهنگــی و مدیریت امور 
زائران استانداری خراسان رضوی با حضور 
در مرکز تکمیــل درمان بیمــاران مبتال 
به کوویــد19 از راه اندازی مجــدد مراکز 

نقاهتگاهی خبر داد.
محمدصادق براتی در حاشیه بازدید از مرکز 
تکمیل درمــان بیماران مبتال به کووید19 
اظهار کرد: با تصمیم اســتاندار خراســان 
رضــوی مراکز نقاهتگاهی که از گذشــته 
پیش بینی شــده بود بار دیگــر راه اندازی 
می شــوند و در یکی از این مراکز پذیرش 

بیمار انجام شده است.
وی با اشــاره به چگونگی پذیرش افراد در 
مراکــز تکمیل درمان بیان کرد: افرادی که 
وضعیت جســمانی مناسبی دارند و نیازی 
به مراقبت های بیمارستانی ندارند اما تست 
آن ها مثبت است و عالئم بیماری در آن ها 
وجود دارد به این مراکز مراجعه می کنند و 
پس از گذرانــدن دوران نقاهت و بهبودی 

کامل از این مراکز خارج می شوند.
وی افزود: در این راســتا گروه دوم افرادی 
هســتند که در بیمارســتان ها از خدمات 
درمانی اســتفاده کرده و شرایط مناسبی 

پیدا کرده اند و به دلیل محدودیت تخت های 
بیمارســتانی به این مراکز برای ادامه روند 
بهبودی هدایت می شوند تا مقداری از فشار 

مراکز درمانی کاسته شود.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان 
رضوی نیز در این دیدار گفت: مرکز تکمیل 
درمان با نام »شــهدای ســالمت مشهد« 
به منظور طــی دوران نقاهت مبتالیان به 
بیماری کووید19 مــورد بهره برداری قرار 
گرفته است.محســن ذاکریان خاطرنشان 
کرد: در این مرکز دســتگاه های اکسیژن و 
تخصصی نیز پیش بینی شده و تیم پزشکی 
هم به صورت شــبانه روزی در آن مستقر 
است.مرکز تکمیل درمان شهدای سالمت 
مشهد با همکاری بسیج جامعه پزشکی و 

دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده است.

با هدف تکمیل درمان بیماران مبتال به کرونا صورت می گیرد

بازگشاییمراکزنقاهتگاهیمشهد

نشاننشان

قدس: معاون فرهنگی و هنری ســازمان 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد از 
برگزاری فراخوان ملی طراحی نشان »مشهد 
1400« خبر داد.صدرا یوســفی اظهار کرد: 
یکی از دغدغه  های مدیریت شهری، ارتقای 
کیفی فعالیت  های هنری هم از منظر محتوا 
و هم از نظر کیفیت اســت. وی با تأکید بر 
اهداف محتوایــی فعالیت های هنری افزود: 
تقارن فعالیت  های استقبال از بهار با شروع 
آخرین ســال از قرن 14 هجری شمســی 
یعنی ســال 1400، سبب شــد تا اهداف 
محتوایی این رویداد بزرگ در ســه بخش 
هویت، دستاورد و نگاه به آینده و با تمرکز 
به ظرفیت  های مشهد در نظر گرفته شود.

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری مشهد تصریح کرد: 
»مشهد1400« رویدادی فرهنگی و هنری 
است که با در نظر گرفتن سه حوزه محتوایی 
یاد شــده، از منظر اجرایی نیز مؤلفه هایی 
همچون تمرکزگرایی، ماندگاری و نوگرایی 
را در تولید و اجرای آثار هنری مدنظر خود 
قرار داده است.یوســفی ادامه داد: برگزاری 
برنامه  هــای این رویــداد فرهنگی و هنری 

محدود به نوروز 1400 نیست بلکه با توجه 
به گستردگی و تنوع برنامه ها، اجرای آن ها از 
زمستان امسال تا اردیبهشت ماه سال 1400 
برنامه  ریزی شده است.وی با اشاره به دیگر 
ابعاد رویداد »مشــهد 1400« بیان کرد: این 
رویداد عــالوه بر بخش های مختلف هنری 
مانند هنرهای تجســمی )نقاشی دیواری، 
یادمان  های دائم و موقت شهری( نمایشی، 
ادبــی و هنرهای جدید، از ظرفیت نخبگان 
علمی و فرهنگی نیــز در برپایی کارگاه ها، 
نشست های محتوایی و نقد و بررسی بهره 
خواهد برد.وی از انتشار فراخوان در مرداد ماه 
امسال خبر داد و گفت: با برنامه ریزی صورت 
 گرفته فراخوان رویداد »مشهد 1400« مرداد 
ماه امسال منتشر می شود تا فرایند اجرایی 

این رویداد بزرگ ملی آغاز شود.

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد:

فراخوانطراحینشان»مشهد۱۴۰۰«منتشرشد

حادهث روزحادهث روز



خبرخبر خبرخبر
انجمن علمی طبیعت گردی ایران مدعی شد

 واگذاری جنگل های هیرکانی•
 به یک شخص!

علمی  انجمــن  تهران: 
طبیعت گردی ایران درباره 
و ۶۰۰  واگذاری ۵هــزار 
هکتار از جنگل های شمال 
به یک شخص هشدار داد.

این انجمــن در بیانیه ای 
نوشــت: صدها هکتار از 

جنگل های آقمشهد ساری قرار است به متولی یکی از امامزاده های 
این منطقه سپرده شود، داستانی که از یک برگ سند آغاز شده 
و هنوز اصالت آن از نظر سازمان جنگل ها و منابع طبیعی محرز 

نشده و در آن بخشی از جنگل ها وقف شده است. 
دادگاه نیــز فعالً به نفع متولی آن رأی داده و او هم به ســازمان 
جنگل ها نامه نوشته که باید تمام درختان موجود در این ۵هزار 

و۶۰۰ هکتار قطع شود.

۱۷۲ کمک جهیزیه بین زوج های جوان •
چهارمحال و بختیاری توزیع شد

چهارمحال و بختیاری: 
مدیرکل ورزش و جوانان 
بختیاری  و  چهارمحــال 
گفت: ۱۷۲ کمک جهیزیه 
بــه مبلــغ ۹۱۰ میلیون 
تومان بین زوج های جوان 
ازدواج  هفته  در  اســتان 

توزیع شد.
حمید کریمی در ســتاد ســاماندهی امور جوانان چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه ۲۵۰ برنامه توســط دستگاه های مربوطه 
برای اجرا در هفته ازدواج پیشنهاد داده شد، اظهار کرد: تعدادی از 
این برنامه ها اجرایی شده و مابقی نیز تا پایان هفته انجام می شود.

وی گفت: بیشــترین تعداد جهیزیه اعطایی به زوج های جوان 
مربوط به سه شهرستان اردل، لردگان و فارسان بود.

 بنیاد برکت ۳۳۰ طرح اشتغال زایی •
در دیواندره اجرا می کند

فرمانــدار  ســنندج: 
دیوانــدره از اجرای ۳۳۰ 
توسط  اشتغال زایی  طرح 
بنیاد برکت در روستاهای 
هدف این شهرستان خبر 
داد و گفت: این طرح ها در 

سال جاری اجرا می شود.
جمال ارشــدی با بیان اینکه هدف اصلی طرح های اشتغال زایی 
روستایی باید پایداری شغل باشد، اضافه کرد: طرح های اجتماع 
محور بنیاد برکت در شهرســتان باید کمک به اشتغال، توسعه 
روســتاها، کمک به قشر آسیب دیده و محروم و کم درآمد را به 

دنبال داشته باشد.

 نماز عید قربان•
 در گلستان اقامه نمی شود

اســتاندار  گلســتان: 
گلســتان گفت: امسال با 
توجه به شــرایط خاص 
شیوع ویروس کرونا، نماز 
عید قربان در مســاجد و 
اقامه  گلستان  مصال های 

نخواهد شد.
هادی حق شناس در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونــای گلســتان اظهار کرد: بــا تصمیم اعضای این ســتاد، 
محدودیت های کرونایی که از ســه هفته پیــش برای برخی از 
صنوف و تفرجگاه ها اعمال شــده بود، به مدت یک هفته دیگر 

تمدید شد.
وی گفت: هر دفتر پیشــخوان دولت در استان می تواند تمامی 

خدمات را در صورت داشتن سخت افزار الزم، ارائه دهد.

کرونا نماز جمعه یزد را تعطیل کرد•
شــورای  رئیس  یــزد: 
سیاست گذاری ائمه جمعه 
یزد بــا بیان اینکه رعایت 
بهداشــتی  پروتکل های 
اولویت اجرایی در برگزاری 
اســت،  جمعه  نمازهای 
تاکنون پنج محل  گفت: 

برگزاری نماز جمعه در دو شهرستان میبد و مهریز به دلیل قرمز 
بودن وضعیت کرونا تعطیل شدند.

حجت االســالم والمســلمین رضا شــریفی، رئیس شــورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه یزد در ادامه با بیان اینکه در حال 
حاضر ۲۸ محل و پایگاه نماز جمعه در اســتان مشغول فعالیت 
هستند، گفت: حضور حدود ۵ هزار نمازگزار از جمله مهم ترین 
شروط صدور مجوز برای برپایی نماز جمعه در نقاط مختلف استان 

و کشور است.

 برخورد با ویالسازی غیرمجاز •
مسئوالن در البرز
کل  رئیــس  کــرج: 
اعالم  البرز  دادگســتری 
کرد: موضوع ویالســازی 
غیرمجاز از ســوی برخی 
مســئوالن در این استان 
بــه خصــوص در بخش 
شهرســتان  چهاربــاغ 

ساوجبالغ به رئیس قوه قضائیه منعکس و دستور برخورد قانونی و 
بدون مالحظه داده شده است.

حســین فاضلی هریکندی افزود: براساس بررسی ها، بسیاری از 
افرادی که اقدام به ویالســازی می کننــد از اهالی بومی منطقه 
نیســتند، بنابراین این انتظار از رئیس دادگســتری و دادستان 
چهارباغ وجود دارد که ضمــن رعایت موازین قانونی مرتبط به 
ســاکنان بومی، برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربری ها را در 

دستور کار قرار دهند.

 فراخوان تأمین خرگوش  •
برای یوزهای سمنان صحت ندارد

مدیــرکل  ســمنان: 
حفاظت محیط زیســت 
اســتان ســمنان گفت: 
خرگوش برای تغذیه سه 
یوزپلنگ ایــران، دلبر و 
کوشکی، انتقالی به پارک 
توران اســتان سمنان به 
اندازه الزم وجود دارد و دوستداران حیات وحش به فراخوان های 

اشتباهی که صحت ندارد توجه نکنند.
امیر عبدوس در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: از بدو ورود 
دلبر، کوشکی و ایران به توران برای تغذیه آن ها سایت پرورش 
خرگوش احداث کردیم، آن ها که باور ندارند تصاویر را مالحظه 
کنند و اگر باز هم باور نداشتند دعوت می کنیم از نزدیک از این 

سایت بازدید کنند.

 ۳۳۴ زندانی همدان •
چشم امید به کمک خیران دارند

همدان: مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: آزادی ۳۳۴ 
زندانی جرایم غیرعمد این اســتان نیازمند همدلی و مساعدت 

خیران نیک اندیش است.
یداهلل روحانی منش اظهار کرد: در چهار ماهه ابتدایی امســال 
۴۲ زندانی جرایم غیرعمد از جمله ۳۹ مرد و ســه زن با همت 

خیران، گذشت شاکیان و تالش ستاد دیه استان آزاد شدند.
روحانی منش افزود: این پرونده ها مربوط به ۳۷ محکوم مالی، 
سه فرد ناتوان در پرداخت مهریه و دو پرونده دیه ناشی از سوانح 

با مجموع بدهی بیش از ۹ میلیارد و ۸۳۴ میلیون تومان بود.

نسخه نویسی در مراکز درمانی •
آذربایجان غربی الکترونیکی است

بیمه  مدیرکل  ارومیه: 
آذربایجان غربی  سالمت 
پزشــکان ۷۳۳  گفــت: 
مؤسســه تشــخیصی و 
هم اکنون  استان  درمانی 
طــرح  اجــرای  در 
نسخه نویسی الکترونیکی 
مشــارکت دارند.نادر نانبخش اظهار کرد: حــدود  هزار و ۲۶۲ 
مؤسسه تشخیصی و درمانی خصوصی در آذربایجان غربی طرف 
قرارداد با بیمه ســالمت هستند که باقی مراکز نیز می توانند با 
تأمین امکانات سخت افزاری به طرح نسخه نویسی الکترونیکی 
متصل شوند. وی تأکید کرد: نسخه نویسی الکترونیکی باید در 
پایان مردادماه جاری در تمامی مراکز راه اندازی شود، تا حذف 

دفترچه انجام گیرد.

 فروش گوسفند •
در مراکز عرضه دام البرز ممنوع شد

کرج: جانشــین ســتاد مقابله با کرونای البرز گفت: با هدف 
پیشگیری از شیوع بیماری ویروسی کرونا فروش و ذبح گوسفند 

در مراکز عرضه دام این استان ممنوع شده است.
علی درویش پور در نشســت ستاد اســتانی مدیریت مقابله با 
کرونای البرز افزود: این تصمیم از جمله مصوبات این نشســت 
اســت و به منظور جلوگیری از تجمع و مسافرت های درون و 
برون شهری و مخاطرات موجود در محل های عرضه دام، مراسم 

قربانی امسال به شکل سنوات گذشته برگزار نمی شود.

 عامل ایجاد حریق عمدی •
در اراضی ملی خلخال شناسایی شد

اداره  رئیــس  اردبیل: 
حفاظت محیط زیســت 
شناســایی  از  خلخــال 
و معرفــی عامــل ایجاد 
اراضی  در  عمدی  حریق 
ملــی و حفاظت شــده 
این شهرستان به مراجع 
قضایی خبر داد.مهدی کســایی عنوان کرد: این فرد با تالش و 
هوشیاری محیط  بانان پاسگاه محیط  بانی روستای لرد از توابع 
بخش شاهرود هنگام ایجاد آتش ســوزی در ارتفاعات منطقه 
حفاظت شده آق داغ شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد. 
او گفت: این فرد به دالیل واهی مشغول ایجاد حریق در مراتع 
و پوشــش جنگلی درختان قد کوتاه ارس و بنه در اراضی ملی 

منطقه حفاظت شده آق داغ در بخش شاهرود بود.

صادرات می تواند رونق را به فرش دستباف چهارمحال و بختیاری برگرداند

سایه سنگین کرونا بر دار بافندگان
شهرکرد: وجود نساجی از گذشته های دور در 
استان چهارمحال و بختیاری، نقش انکارناپذیر 
رنگرزی و رنگ آمیزی با اســتفاده از مواد موجود 
در طبیعت و پیوندهای ناگسستنی و جدایی ناپذیر 
آن ها را نشــان می دهد تا آنجا که می توان گفت 
شهرت جهانی قالی چالشــتر و دیگر بافته های 
داری و نساجی استان مرهون رنگرزی هنرمندان 

این هنر سنتی محسوب می شود.
از ویژگی فرش چهارمحــال و بختیاری به ویژه 
قالی های چالشــتری، شــهرکردی، پیربلوطی، 
قهفرخی و سامانی؛ تنوع و کیفیت برتر رنگ های 

به کار رفته در فرش هاست.
فرش های نفیس اســتان چهارمحال بختیاری 
دارای اصالــت رنــگ جهانی هســتند که در 
ســبک های بختیــاری، گبه، یلمــه، نایینی و 

چالشتری تولید می شوند.
در این استان بیشــتر مردم شهرهای شهرکرد، 
چالشتر، فارسان، باباحیدر، چلگرد، اردل، سامان، 
اشکفتک، پیربلوط، ارجنک، وردنجان، فرخشهر، 
بروجن، بلداجی، فرادنبه، شلمزار و بخش شوراب 

در هنر صنعت فرش دستباف فعالیت می کنند.
طبیعی و گیاهی بودن رنگ های فرش اســتان 
از بارزترین شــاخص های فرش اســتان است، 
همچنین برخورداری از نقــوش اصیل از دیگر 

مزیت های فرش استان محسوب می شود.
۱۰۰ هــزار بافنده فرش در اســتان چهارمحال 
و بختیاری بر ۵۰ هزار دار قالی مشــغول به کار 
هستند که سالیانه ۲۰۰ هزار مترمربع فرش تولید 
می کنند، اما متأسفانه مدتی است که کرونا سایه 
ســنگینی بر دارهای قالی این استان انداخته و 

بسیاری از کارگاه ها را به تعطیلی کشانده است.

سفارش کم شده استس
در همین زمینه حمزه هفشجان یکی از بافندگان 
فرش به خبرنگار ما می گوید: تا پیش از شــیوع 
بیماری کرونا ســفارش های زیادی داشتیم که 
صاحبکار نخ و دار قالی را با هزینه خودش نصب 
و حتی یک ســوم دســتمزد بافت را پیشاپیش 
پرداخت می کرد، اما در حال حاضر هیچ سفارشی 
نداریم. وی بابیان اینکه همسر و سه دخترش تا 
پیش ازاین به همین شغل اشتغال داشتند، بیان 
می کند: متأســفانه پس از کرونا هیچ سفارشی 

نداشته و بیکار هستیم.

وی با اشــاره به اینکه نخ ابریشمی 
بسیار گران شده است، ابراز می کند: 
در حال حاضر به هیچ وجه بافت فرش 
به صرفه نیســت، چــون خریداری 
نداشته و از آنجاکه صادراتی هم انجام 
نمی شــود، بنابراین توان تهیه مواد 

اولیه و انتظار برای فروش را نداریم.
وی بابیــان اینکه بیشــتر بافنده ها 
روی دارهای قالی کارگاه ها به صورت 
دستمزدی فعالیت دارند، می افزاید: 
اکنون بسیاری از کارگاه ها نیمه فعال 

 شده اند. 

تأثیر کروناس
در همین راســتا رئیس اداره فرش 

ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری بابیان اینکه شــیوع ویروس کرونا  در 
اواخر سال گذشــته در کشور، موجب اثرگذاری 
بر تولید فرش این استان شد، افزود: این موضوع 
موجب شــده تا بســیاری از کارگاه های فرش 

دستباف استان تعطیل و نیمه فعال شوند.
علیرضا جیالن با اشاره به غیرفعال و تعطیل شدن 
۲۰ مجتمع و کارگاه فرش دســتباف استان در 
اسفند ســال گذشته و اوایل بهار امسال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، تأکید کرد: با غیرفعال شدن 
ایــن کارگاه های بزرگ و متوســط بافت فرش، 

بیش از ۲۰۰ نفر از کار 
بیکار شدند.

کاهش تولیدس
وی از تولیــد حدود ۵۰ 
هــزار مترمربــع فرش 
دستباف در استان طی 
سه ماهه نخست امسال 
خبــر داد و گفــت: در 
ســال جاری بــه دلیل 
کرونا،  ویروس  شــیوع 
و  کارگاه ها  از  بخشــی 
مجتمع های فرش استان 
غیرفعال شد و بسیاری 
تولیدی  فرش هــای  از 
استان به دلیل نبود صادرات تخصصی فرش، روی 
دست بافندگان مانده است. وی تصریح کرد: در 
سال های گذشته، ۴۰ درصد فرش های بافته  شده 
در استان به کشورهای آمریکا، آلمان و کشورهای 
حوزه خلیج فارس صادر می شد، اما امسال کرونا 

بازارهای جهانی را نیز تحت  تأثیر خود قرار داد.
وی با اشاره به اینکه ســاالنه بیش از ۲۰۰ هزار 
مترمربع فرش در این اســتان تولید می شود که 
۸۰ درصد فرش های تولیــدی قابلیت صادرات 
دارند، تصریح کرد: شیوع کرونا موجب تعطیلی 
کارگاه های تولید فرش دســتباف شد و این امر 

نقش مهمی در کاهش تولید طی سه ماه گذشته 
در این استان داشت.

شهرت جهانیس
رئیــس اداره فرش چهارمحال و بختیاری افزود: 
گبه، یلمه، فرش بختیاری و نائینی چهار سبک 
معروف فرش دستباف استان را تشکیل می دهند. 
فرش دســتباف اســتان نیز مهر اصالت رنگ و 
شهرت جهانی دارد. وی با اشاره به اینکه بیشتر 
بافنده های استان تمایل به فعالیت خانگی دارند، 
تصریح کرد: سفارش پذیری فرش به دلیل محدود 
بودن فضای کارگاه های فرش بافی کمرنگ است.

وی با اشاره به اینکه فرش های تولیدی چهارمحال 
و بختیاری به آلمان، آمریکا و کشــورهای حوزه 
خلیج فارس صادر می شــوند، بیــان کرد: آلمان 
یکی از مهم ترین مقصدهای صادرات فرش های 
چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه از زمان 
ســایه اندازی بیماری کرونا متأســفانه زنجیره 
رکود نبود مشتری از تولیدکننده تا فروشنده و 

صادر کننده را با خود درگیر کرده است.
وی با بیان اینکه صادرات می تواند بار دیگر تولید 
و رونق را به کارگاه های این استان بازگرداند، ابراز 
کرد: دیپلماســی و رایزنی برای بازار های جهانی 
نقش بســزایی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و رونق 
کشور خواهد داشت که باید به شکل جد ی تری 

به این موضوع توجه داشت. 

به دلیل بیماری 
کرونا، بخشی از 

کارگاه ها در استان 
چهارمحال و بختیاری 

غیرفعال شدند و 
بسیاری از فرش های 
تولیدی به دلیل نبود 
صادرات روی دست 
بافندگان مانده است

بــرشبــرش
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زنجان: اگر تا دیروز مشکل بیکاری موجب 
آزرده خاطــری بســیاری از جوانان جویای 
کار بــود، اما ایــن روزها بیمــاری کرونا و 
افزایش قیمت مواد اولیه و رکود در فروش 
محصوالت نیز گریبانگیر صنایع استان شده 
اســت و بیش از هر زمانی به بیکاری دامن 
می زند.متأســفانه از ســال گذشته تاکنون 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا بســیاری از 
اصناف مانند اماکن تفریحی و گردشــگری 
و همچنین تاالرها و رســتوران ها به حالت 
تعطیلی درآمده و بسیاری از افرادی که در 
این واحدهای صنفی مشــغول کار بودند به 

فهرست بیکاران اضافه شدند.
از طرفی دیگــر افزایش قیمت دالر، گرانی 
مــواد اولیــه و نبــود نقدینگی بــه گفته 
کارشناســان موجب شــده تا بســیاری از 
واحدهــای تولیــدی از نفس افتــاده و به 
دلیل ناتوانی در تأمین مواد اولیه، در تولید 
زمینگیر شــوند.اگرچه بسیاری از مشکالت 
برجای مانده از گذشــته مانند ورود اجناس 
قاچاق و نبود بازار فــروش تعداد زیادی از 
واحدهای تولیدی را بــا رکود مواجه کرده 

است، اما واحدهای تولیدی باقی مانده نیز با 
کمترین میزان تولید در حال فعالیت بوده و 

یا در حال تعطیلی هستند.
 
افزایش بیکارانس

در همین راســتا مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی زنجان بابیان اینکه بیماری کرونا 
موجب بیکاری بسیاری از کارگران و تعدیل 
نیروهای اصناف شد، بیان کرد: در این راستا 
تعداد ۷ هزار و ۷۰۰ نفر در اســتان زنجان 
مشمول بیمه بیکاری شده و مبلغ موردنظر 
را دریافت کردند.محمدرضا یوســفی بابیان 
اینکه دولت در راستای حمایت از کارگران 

۱۴ رسته شــغلی بیمه بیکاری به واجدین 
شــرایط پرداخت می کند، گفت: افرادی که 
در مشــاغل پرخطر همچون رســتوران ها، 
تاالرهای پذیرایــی، طباخی ها، حمل ونقل 
عمومی، باشــگاه های ورزشی، مجتمع های 
فرهنگی و هنری فعالیت داشتند می توانند 

از بیمه بیکاری استفاده کنند.

شناسایی واحدهای تعطیل  شده س
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان 
نیز بابیان اینکه بســیاری از عوامل ازجمله 
تحریم ها، نبــود بازار فروش، ســایه اندازی 
بیماری کرونا و یا مشکالت تأمین نقدینگی 

موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی 
و تولیدی در این اســتان شــده است، بیان 
کرد: مشکالت واحدها به صورت تخصصی و 
جدی مورد بررســی و پیگیری قرار گرفته و 
در همین راستا با مسئوالن اجرایی و قضایی 
اســتان جلســاتی برای حل مشکالت این 

واحدها برگزار شده است.
محســن حمیدی خاطرنشــان کرد: جذب 
ســرمایه گذار برای واحدهای تعطیل شده که 
صاحبان آن هــا راغب به واگــذاری واحدها 
هســتند یکی از اقدام هایی بــوده که مورد 
پیگیری قرار گرفته و امید اســت با این اقدام 
و بازگشت واحدها به چرخه تولید گام مؤثری 
در راستای تولید و اشتغال استان صورت گیرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان 
ابراز کرد: جذب سرمایه گذار می تواند بخشی 
از مشکالت واحدهای تعطیل و راکد استان 

را حل کند.
وی بابیان اینکه کمیته احصا برای واحدهای 
تولیدی و صنعتی در اســتان تشکیل  شده 
اســت، گفت: درمجموع تاکنون ۲۶۷ واحد 

تولیدی تعطیل شده شناسایی  شده اند.

با تالش برای رفع موانع تولید در  زنجان

وزنهمشکالتواحدهایصنعتیسبکمیشود
گزارشگزارش

۷868zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. صفتــی برای مهریــه عروس خانم- در 
گرمابــه از تن بزداینــد ۲. روادید- کتاب 
مقدس یهودیــان ۳. لبه شمشــیر- آش 
ســاده - مادر در گویــش هموطن آذری- 
خانــدان ۴. صندلی راحتی- له شــده در 
دست- قرارگذاشــته شده ۵. یاریگر- اکبر 
وزرا ۶. صدمترمربــع- حاشــیه ای- آوای 
زنبــور- پایتخــت جمهــوری »نائــورو« 
۷. صنــدوق حمایتــی در برابــر حوادث 
غیرمترقبه- تنــه- بهره ۸. ویرگول- ظرف 
فلزی بزرگ و پهن کــه گودی اش از لگن 
کمتر است- شیرزن دشت کربال ۹. حکم و 
دستور- ذلیل و خوار-  از وسایل حمل ونقل 
کاالی دریایی ۱۰. کرجی- بچه می کشد- 
پیشــرفته- عــدد دایــره ۱۱. از مقامات 
ســرزمین  قهرمان  مســیحیت-  مذهبی 
عجایب ۱۲. از انگشتان ویژه دست- آدمک 
تبلیغاتی- جنــگ و نبرد ۱۳. عدد منفی- 
 اســم- حکمت ارســطویی- ضمیر غایب 
۱۴. »آینه« است درگویش عموسام- درست 
۱۵.  شناسنامه- شاعر ایرانی قرن های سوم 

و چهارم و نخستین کسی که  شاهنامه را 
منظوم ساخت .

۱. جــد ســوم پیامبراعظــم»ص«- نوعی 
گســتره عظیم آبــی ۲. کالنتــر کالس- 
حالت بی هوشــی- میــوه نیکــو ۳. مادر 
ورزش هــا- قــدم یکپــا- این گونــه آب 
 کنایــه از رزق اندک اســت-  خمیربتونه 
۴. تناوب زراعی- رانده شده- شاعر شیرازی 
مولف »پریشان« ۵. ضرورت- سخن چین- 
گله گله ۶. گیاه دارویی پایا مفید برای نقرس 
 و روماتیســم- کینه و دشــمنی- موشواره 
۷. لعب - پیشکش کردن- الهه آفتاب مصر 
باســتان ۸. شــیمی کربن- آدمی- بعضی 
جویــای آننــد ۹. لنگــه در- پدرتاریخ- 
 تونــل زیردریایی بین انگلیس و فرانســه 
۱۰. مصیبت و فتنه- الیه روبه زوال اتمسفر-  
جانشین کردن شخصی به جای هنرپیشه 
 اصلــی در صحنه هــای خطرنــاک فیلم 

۱۱. هم جنس- بلبل- غالف شمشیر 
۱۲. رئیــس دفتر فعلی دکتــر روحانی - 

خضــاب- درخت تســبیح ۱۳. انجام یافت- وســیله 
 اندازه گیــری درجه حــرارت - طایفــه ایرانی- درون 
 ۱۴. گندم در گویش قدما- پسوند زدودن- برج کج ایتالیا 
۱۵. بلوف زن- اسباب و لوازمی که قبل تولد برای نوزاد 

می خرند
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