
بعثی ها برای اسارت او جایزه گذاشتندتعداد بستری و ترخیص برابر شد
گفت وگو با خانواده »شهید ابراهیم نوری« که به یل سیستان معروف بود رئیس گروه اطالع  رسانی بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: به نظر می رســد رفتار ویروس ثابت است، 
اما رعایت نکات بهداشــتی توســط مردم نمودار 
سینوسی دارد. به همین دلیل در بازه های زمانی 
مختلف شاهد پیک کرونا و افت آن هستیم. دکتر 
حمیدرضا رحیمــی در گفت وگو با قدس آنالین 

درخصوص رفتار سینوسی ...

33 ســال از شــهادت بزرگمردی می گذرد که به 
یل سیستان در عرصه دفاع مقدس معروف است. 
شــهید »ابراهیم نوری« در سال ۱33۹ در روستای 
کرباسک از توابع شهرســتان زابل دیده به جهان 
گشود. والدین شهید و به خصوص پدرش مرحوم 
غالمرضا نوری عالقه خاصی به اهل بیت عصمت و 

طهارت)ع( داشتند. ابراهیم ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

 آلرژی پزشکان 
به دستگاه پوز!

 معاون آموزش ابتدایی آموزش 
 و پرورش خراسان رضوی با اشاره 

به وضعیت قرمز کرونایی :

 نباید هیچ دانش آموزی
از آموزش بازبماند

بی دقتی مستأجران کار دست آن ها داد

کالهبرداری3 میلیاردی امالکی غیرمجاز 
.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

 سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی 
از فرار مالیاتی برخوردارها می گوید

 بازگشت شرکت های هرمی 
با پوشش جدید

شــرکت های هرمی که فعالیت گسترده خود را از بیش از یک دهه 
پیش در کشــور ما آغاز کردند، هر چند طی ســال های گذشته با 
تالش دســتگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی تا حدی ریشــه کن 
شدند اما به تازگی بار دیگر از فضای مجازی سر برآورده و دار و ندار 

.......صفحه 2 مردم را هدف قرار داده اند...
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  شماره 9318  
 ویژه نامه 3697  
+ صفحه »میهن« 

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
ش��هرداری ها  مال��ی  آئین نام��ه  م��اده13 
نس��بت ب��ه واگ��ذاری اس��تیجاری عرص��ه 
واعیان گلخانه با کلیه تاسیس��ات واقع در 
خیابان غفاری )پش��ت کالنتری 11(به بخش 
خصوصی اق��دام نماین��د. ل��ذا متقاضیان 
واج��د ش��رایط م��ی توانند جه��ت دریافت 
اس��ناد مزای��ده به ام��ور مالی ش��هرداری 
مراجعه ویا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 05157222276تماس حاصل 

نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد

,ع 
99
04
87
9

ت اول آگهی مزایده شهرداری گناباد
نوب آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر 
توس  به شماره ثبت 12384

بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم 
شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر توس 
)س��هامی خاص( ش��ماره ثب��ت 12384 دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت ک��ه در تاری��خ1399/06/06 س��اعت 
9:00 به نش��انی : خراس��ان رضوی-مش��هد-                   
امام خمین��ی 30-مجتمع تجاری اداری مرمر-

طبقه 14-واح��د 14 کدپس��تی 9136914345 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 
1 - تصمی��م گی��ری در خص��وص تغیی��ر مکان 

ع رئیس هیئت مدیره شرکت 9
90
48
75

   همسرعزیزم
 اله�ام 

منتظریان
از اینکه مدتی 

پرستاری مادرم را دلسوزانه 
بر عهده گرفتی کمال تشکر و 

قدردانی را دارم .
همسرت محمد امین خضری

,ع
99
04
87
8

,ع
99
04
90
3

دانش�گاه آزاد اس�امی واحد قاینات در نظر دارد موارد ذی�ل را به صورت مجزا 
از طریق مزایده عمومی به اش�خاص واجد ش�رایط حقیق�ی یا حقوقی به صورت 

اجاره یکساله )قابل تمدید تا  3  سال ( واگذار نماید.
دو باب  مغازه تجاری

یک باب  انباری یک باب آشپز خانه و سلف سرویس
یک باب  کافی نت

همچنین فروش اموال مازاد و اسقاطی به شرح ذیل :
نوار یو پی وی سی ام دی اف

آهن آالت مستعمل
متقاضیان می توانند ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ درج آگهی جهت دریافت 
فرم شرکت در مزایده به سایت دانشگاه یا  انتشارات دانشگاه مراجعه و جهت کسب 
اطاعات بیشتر با شماره تلفن 032۴9۵1۴0 - 32۴9۵10۴ در ساعات اداری تماس 
حاصل فرمایند. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در قبول 

یا رد پیشنهادات مجاز است

آگهی مزایده -  نوبت دوم

/ع
99
04
90
8

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاینات

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده  شرکت حمل و نقل 

بین المللی راد ترابر توس
  به شماره ثبت 12384

بدین وس��یله از کلیه سهامداران محترم 
ش��رکت حم��ل و نق��ل بی��ن الملل��ی راد 
ترابر توس )س��هامی خاص( ش��ماره ثبت 
12384 دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطورفوق العاده ش��رکت که 
در تاری��خ.1399/06/06 س��اعت 11:00 به 
رضوی-مش��هد-امام  خراس��ان  نش��انی: 
خمینی 30-مجتمع تج��اری اداری مرمر-
طبقه 14-واحد 14 کدپستی 9136914345 
تش��کیل می گ��ردد حضور بهم رس��انند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 

1 - تصمی��م گی��ری در خص��وص انتخ��اب 
بازرس

2-انتخاب مدیران
3-تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 

 1397
9ع رئیس هیئت مدیره 

90
48
74

 دانش��گاه عل��وم پزش��کی گناب��اد در نظر 
دارد نسبت به خرید یکدستگاه آسانسور 
کشش��ی 4 توقف از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید. لذا شرکت های واجد شرایط 
می توانن��د تا م��ورخ 1399/5/27 جهت 
س��امانه   ب��ه  مناقص��ه  اس��ناد  دریاف��ت 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه انتش��ار آگهی به عهده برنده 
مناقص��ه خواه��د بود و دانش��گاه در رد یا 
قبول هر یک یا کلیه پیش��نهادهای واصله 

مختار است 
روابط عمومی دانشگاه

,ع 
99
04
88
2

 آگهی مناقصه

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

قدس: »سهراب محمدی« آخرین هنرمند بازمانده 
از نسل بخشی های خودبند کرمانج شمال خراسان 

صبح روز گذشته درگذشت. 
ســهراب محمدی که زاده ۱3۱۷ بود، از ســنین 
کودکــی در کنار پدر خود بالیده و به فنون آوازی 
و دوتار نوازی آشــنا و به ویژه در حماسه خوانی و 

منظومه خوانی های کرمانجی سرآمد روزگار شد. 
نزدیک بــه 40 ترانه انقالبی در زمــان انقالب و 
جنگ تحمیلی از جمله آثــار تولیدی وی بود. او 
مدرک درجه یک هنری معادل دکترای نوازندگی 
و خوانندگی را نیز دریافت کرده بود. شــاره جان، 
آهنگ طوفان، شهید، لیاره، ُگال ِمن و... از آثار فاخر 
سهراب محمدی در دوران فعالیت هنری اش بود.

سهراب نخستین خواننده کرمانج بود که همکاری 
خود را با رادیو آغاز کرد و در برنامه های تلویزیونی 
و رادیویی و همین طور جشنواره های مختلف کشور 

پس از انقالب اسالمی حضور داشت.
سیدمجتبی حســینی، معاون امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در پیامی درگذشت 
این هنرمند خراســانی را تسلیت گفت و نوشت: 
سهراب محمدی از هنرمندان ارزشمند موسیقی 
نواحی ایران و بخشــی های شمال خراسان است 
که حماسه خوانی ها و منظومه خوانی های زنده یاد 

محمدی، شاخص و ماندگار است. 
مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیز در پیامی درگذشت سهراب محمدی 
هنرمند پیشکسوت موسیقی خراسان را تسلیت 
گفت.  در پیام محمد الهیاری برای استاد سهراب 
محمدی آمده اســت: موسیقی کرمانجی شمال 
خراسان با نام، نوا و آوای هنرمندانی مانند سهراب 
محمدی همراه اســت. زنده یــاد محمدی نقش 
مؤثری در موســیقی شمال خراســان داشت و با 
حماسه خوانی و منظومه خوانی راوی حکایت ها و 

داستان هایی از فرهنگ این سرزمین بود.
درگذشت این هنرمند گرامی را به خانواده عزیزش 
و جامعه موسیقی تســلیت می گویم، نام زنده یاد 
سهراب محمدی در موسیقی انواح ایران همواره به 

نیکی ماندگار است.
گفتنی است،شغل اصلی استاد محمدی، کشاورزی 
بود اما صدای بکر و مردمی اش، از سالها پیش مورد 

توجه عموم مردم قرار گرفته بود.

پیر چنگی خراسان پیر چنگی خراسان 
درگذشت درگذشت 



گفت وگو با خانواده »شهید ابراهیم نوری« که به یل سیستان معروف بود 

بعثیهابرایاسارتاوجایزهگذاشتند
سرور هادیان : 33 سال از شهادت بزرگمردی 
می گذرد کــه به یل سیســتان در عرصه دفاع 
مقدس معروف اســت. شــهید »ابراهیم نوری« 
در ســال ۱33۹ در روســتای کرباسک از توابع 
شهرســتان زابل دیده به جهان گشود. والدین 
شهید و به خصوص پدرش مرحوم غالمرضا نوری 
عالقه خاصی به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
داشتند. ابراهیم بسیار مذهبی، متدین و عالقه مند 
به انجام احکام اسالمی بود. او تحصیالت ابتدایی 
و متوســطه را به پایان رســاند و در شهریور ماه 
۱3۶3 وارد آموزشگاه افسری نیروی زمینی ارتش 
شد. بالفاصله پس از اتمام دوره مقدماتی رهسپار 
مناطق عملیاتی شد و به عنوان فرمانده گروهان 
پیاده در عملیات هــای متعددی همانند قادر۱، 
۲ ، 3 ، ۴، کربــالی ۶، جزیره مجنون، زبیدات، 
موسیان،  فکه و... شرکت و با روحیه بسیار قوی 
و شجاعت و شهامت بی نظیری جنگید و از خود 

رشادت های فراوانی به یادگار گذاشت.

دختردوممانراندیدس
همسر شهید در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
او پســر دایی من بود. من ۱۸ ساله و ابراهیم ۲۰ 
ســاله بود که با هم ازدواج کردیم، چهار سال از 
ازدواجمان می گذشــت، فاطمه ســه ساله بود 
و ســمیه را ۶ ماهه باردار بودم که خبر شهادت 
ابراهیم را دادند.راضیه نوری می افزاید: او بســیار 
مرد بااخالق، مهربان و متدینی بود و هر ۴۵ روز 
به خانه که می آمد ۱۵ روز می ماند و برمی گشت 
اما به محض رسیدن می گفت تا چایی را بگذاری 
من به همسایه ها ســالم می کنم و احوالشان را 
می پرسم تا با خاطر جمعی چای بخورم.او تأکید 
می کند: پدر همسرم کشــاورز بود و او در تمام 
مدت مرخصی که می آمد به پدرش و مردم روستا 

کمک می کرد. 

یلسیستانس
درباره لقب سردار سیســتان همسرش که از او 
ســؤال می پرســم، می گوید: به او یل سیستان 
می گفتند؛ گویا همرزمانش این لقب را به دلیل 
شــجاعت و دالوری اش به او داده بودند و حتی 
بــرای اســارت او از طریق رادیو فارســی بغداد 

جایزه ای از طرف عراق تعیین شده بود.
او درباره خاطراتش تعریف می کند: ابراهیم آخرین 
مرخصی که آمد گفت، خانه سازمانی در بجنورد 
به ما داده اند و از زیر قرآن که رد شــد، گفت قرار 
است در بجنورد ساکن شویم و به من نگاهی کرد 

و گفت جنگ که تمام شــود 
هر شــهری که دوست داشته 
باشی، مســافرت می رویم اما 

خبر شهادت او را آوردند.

شهادتورشادتس
ایــن بانوی صبــور می گوید: 
ابراهیــم بــه همــراه یکی از 
برادرانــش در جبهــه بود و 
پیش از شهادتش، برادرش را 
فرستاده بود و او که آمد تا دو 

روز خبر شــهادتش را به ما ندادند و ساعت ۱۰ 
شــب بود که از همه شهرها در حیاط خانه مان 
آمدند و عزاداری هایی مانند هیئت عزاداری های 
بزرگ برای ابراهیم برگزار کردند آنجا متوجه شدم 
ابراهیم نه تنها پســر، همسر، پدر و برادر خوبی 

است بلکه برای همه عزیز و قابل احترام است.
او می گوید: دوری از او هنوز پس از گذشــت این 
همه ســال برایم سخت است و من نمی توانم او 
را از یــاد ببرم. پس از شــهادتش دایی من که 
پدر همســرم هم بود، اصرار داشــت که با برادر 
همسرم ازدواج کنم تا بچه ها و من تنها نباشیم اما 

نمی توانستم این پیشنهاد را قبول کنم.
او ادامه می دهد: حدود ۱۰ سال گذشت اما یک 
روز کوچک ترین برادر همســرم که ۱3 سال از 
من کوچک تر اســت و آن زمان سرباز بود خواب 
همسرم را دیده بود که دو شاخه گل را به امانت 
به او داده است تا مراقبشان باشد. ناصر بعد از این 
خواب مرخصی گرفته بود و به فرمانده اش گفته 

بود باید به شهرمان بروم.
او ادامــه می دهد: خوابش را بــه خانواده گفت 
و تأکیــد کرد که بــرادرم امانت هایش را به من 

سپرده است.با او ازدواج کردم 
و او هم برای بچه های برادرش 
هم عمو بود و هم پدری کرد. 
فاطمــه متولد ۶3 و ســمیه 
متولد ۶۶ اســت و دو خواهر 
و برادر هم  حاصل ازدواج من 
با برادر شــهید است که خدا 
را شــاکرم که هیــچ تفاوتی 
بینشان وجود ندارد. این همسر 
شهید خاطرنشان می سازد: هر 
زمان خواب ابراهیم را دیدم او 
مثل همیشــه خندان و مهربان بود. برادر شهید 
نیــز می گوید: برادرم در عملیات نصر در منطقه 
میمک آن قدر استقامت و مبارزه کرد تا نیروهای 
دشــمن را بیرون راند و 3۵ تک دشمن را دفع 
کرد و ســرانجام در ۲۴ مــرداد ۶۶ بر اثر اصابت 
ترکش دشــمن به شــدت مجروح و به فیض 
شــهادت نایل و به خیل عظیم شهدا پیوست و 
به آرزوی دیرینه اش که همان وصال معشــوق 
بود، رســید.ناصر نــوری می افزایــد: من فرزند 
کوچک خانواده بودم و پدرم آن زمان کشاورزی 
و دامپروری داشت، کالس چهارم دبستان بودم 
که خبر شــهادت ابراهیم را به ما دادند. ابراهیم 
خیلی مهربان بود و من بسیار بی قراری می کردم. 
پیکرش را که آوردند پیش از دفن اجازه دادند او 
را ببینم. پاهایش از هر دو زانو قطع و پیشانی اش 
آسیب دیده بود اما مثل همیشه چهره اش خندان 
و مهربان بود.برادر شهید خاطرنشان می سازد: ما 
تا ابد مدیون همه شهدا هستیم و پس از دیدن 
خواب برادرم در دوران سربازی که امانت هایش 
را به من ســپرد، یک هفتــه مرخصی گرفتم و 
از همسر برادرم خواســتم اجازه بدهد برای او و 

بچه های برادرم هر کاری که می توانم انجام دهم. 
پیش از من دو برادر دیگر هم داشتیم اما همسر 
برادرم همه این ســال ها کنار بچه هایش و با یاد 
ابراهیم زندگی کرده بود و ســرانجام به واسطه 

خواب من این تقاضا را پذیرفت. 

یکقابعکسوخاطرهس
دختر شهید نوری می گوید: من هیچ گاه پدرم را 
ندیدم و نداشتن خاطره از یک عزیز بسیار سخت 
است.ســمیه نوری می افزاید: دربــاره خوبی ها، 
مهربانی ها و شجاعت های پدرم بسیار شنیده ام اما 
همه داشــته من از پدرم همین تعاریف دیگران 
و عکس های اوســت.وی تأکید می کند: برای او 
و از او نوشــتن بسیار سخت است و همیشه هر 
زمــان می خواهم از او بگویم و بنویســم بغض و 
اشک شروع همه دل گویه های من است. او برایم 
تعریف می کند: بارهــا خواب او را می بینم که با 
لباس سفیدی آمده است و به من لبخند می زند. 
آن قدر این حس نزدیک است که همیشه شوکه 
می شوم که شهدا به راستی زنده اند و حضور دارند.

او خاطرنشان می سازد: عمویم برای ما پدری کرد 
و قدردان زحمات و مهربانی های او هستیم.

ماندگاریخوبیهاس
در وصف خوبی ها و رشــادت های این شــهید 
بســیار شــنیده ایم حتی در مرکز آموزشی ۰۸ 
خاش یادمانی به نام شهید سرتیپ ابراهیم نوری 
گذاشته شده است که یک مرکز آموزش نظامی 
وابســته به نیروی زمینی ارتش ایران است که 
دوره های رزم مقدماتی، عقیدتی و تاریخ جنگ 
را به سربازان وظیفه جدید نزاجا آموزش می دهد.

همچنین کتابی به نام »جایزه برای اســارت یل 
سیســتانی« درباره زندگی نامه شــهید سرتیپ 
ابراهیم نوری توســط غالمحســین زرگر و نشر 
ارتش جمهوری اســالمی ایران، نیروی زمینی و 
لشــکر ۸۸ زرهی سیستان و بلوچستان در سال 

۹۰ به رشته تحریر درآمده است.

 بازگشت شرکت های هرمی •
با پوشش جدید

شرکت های هرمی که فعالیت گسترده خود را از بیش از یک دهه 
پیش در کشــور ما آغاز کردند، هر چند طی سال های گذشته با 
تالش دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی تا حدی ریشه کن 
 شــدند اما به تازگی بــار دیگر از فضای مجازی ســر برآورده و 

دار و ندار مردم را هدف قرار داده اند.
خبرهای رسیده حاکی از آن است که این شرکت ها مدتی است 
زیر پوشش بازاریابی شبکه ای و عموماً دارای مجوز و به بهانه فروش 
کاالهای داخلی، مردم و به ویژه جوانان را اغفال و جذب می کنند؛ 
اما نتیجه کار همان اســت که بود؛ یعنی عده ای افراد ساده دل، 
بیکار و بی بضاعت که به امید یافتن آینده ای بهتر و پول زیاد به 
دام افتاده اند، تمام هســت و نیست خود را در این راه گذاشته و 
در مقابل عده بسیار معدودی با پول های آن ها به ثروتی بادآورده 
می رســند و ظاهراً این چرخه قرار نیســت از حرکت بازایستد.

البته آنچه در مشهد شاهدش هستیم، نشان دهنده شدت گرفتن 
سیل کالهبرداری های هرمی و بازاریابی های شبکه ای است. مدتی 
است در دومین کالنشهر کشور در کنار چندین شرکت بازاریابی 
این چنینی، خریدهای گروهی سهام و دالالن ارزهای دیجیتال 
بی هویت به خصوص »دگ کویین« هم فضای جوالن یافته اند و 
از گوشه و کنار اخبار متعددی از برگزاری میتینگ و جلسات افراد 
درگیر در معامالت مشکوک و غیرقانونی آن ها به گوش می رسد 
که در گوشــه دنجی از یک کافی شــاپ یا فضای سبز محله ای 

مرفه نشین، گرد هم آمده اند.
بیشــتر افرادی هم که این جلســات را اداره می کنند، ســوابق 
طوالنی در شــرکت های هرمی کوئیســتی دارنــد و با تکیه  بر 
تجارب گذشته خود، حاال افراد جدید دیگری را پرزنت می کنند 
تــا از این نمد هم کالهــی برای خود بدوزند. تمــام پروژه های 
کالهبــرداری هرمی، محصوالت بی ارزش خــود را بزرگ جلوه 
می دهند و به افراد ناآگاه پیشــنهاد می دهند که محصوالتشان 
را خریــداری کرده و با عضو کردن دوســتان و آشــنا یان خود 
در سیســتم، از هــر خریــد آن ها پورســانت دریافــت کنند.

پروژه »اتریوم« هم که از جنس همان شــرکت های هرمی قبلی 
است، حاال با شیوه های نوین در مشهد و دیگر شهرهای استان، 
طعمه هــای خود را یافته و با قرار دادن آن ها در شــرایط خاص 

روانی، سرکیسه شان می کند. 
 ،)Dagcoin( یک پروژه دیگر کالهبرداری هرمی با نام دگ کوین
تحت پوشــش یک شرکت بدنام اســتونیایی به نام »ساکسس 
فکتوری« نیز چند ماهی اســت که دســتمایه ســودجویی و 
ثروت اندوزی جدید گروهی از افیسر و لیدرهای قدیمی شرکت های 
 گلدکوئیســتی در مشهد شــده است. شواهد نشــان می دهد 
دگ کوین با پروژه کالهبرداری وان کوین که بیش از ۴ میلیارد 
دالر کالهبرداری کرده اســت، ارتباط دارد؛ یکی از گردانندگان 
این پروژه مدتی پیش دستگیر و به ۹۰ سال زندان محکوم شد.
آنچه مسلم است این بار هم سود اصلی حتی به جیب این دالالن 
نمی رود و آن ها سهم اندکی از ثروت بادآورده ای دارند که به دلیل 
سادگی، زودباوری و ناآگاهی مشتریانشان، به جیب سرشاخه ها و 
سوداگران پشت پرده گسیل می شود. اما بازندگان حقیقی تنها 
همان مشتریان هستند که تمام آورده شان را در این بازی می بازند 
و پس از مدتی دست وپا زدن در این دام مجازی، زمانی به دنیای 
واقعی بازمی گردند که کار از کار گذشته است و اگر به  موقع وارد 
میدان نشــویم و به مردم آگاهی ندهیم، سیل مال باختگان این 
شیوه های مدرن هم در راه است.در این ماجرا بدون تردید تمام 
تقصیرها به عهده سازمان های دولتی است که در چند سال اخیر 
اقدام به اعطای مجوز به شرکت های بازاریابی شبکه ای کرده اند، 
بی آنکه بر نحوه فعالیت آن ها نظارت الزم را داشته باشند. به  عنوان 
نمونه چند شرکت که شاهد فعالیت های هرمی آن ها در مشهد 
بوده ایم، دارای مجوز فعالیت بازاریابی از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در خراسان رضوی و به  ویژه شهر مشهد هستند.
حال با توجه به  صراحت قانونی که فعالیت هرمی به هر شکلی، 
ممنوع و مصداق تخلف است، هر چند کاال و یا رمز ارزی باشد که 
از مسیر قانونی خرید و فروش شده باشد؛ الزم است دستگاه های 
نظارتــی از صادرکننــدگان مجوز برای شــرکت های بازاریابی 
شبکه ای گرفته تا دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم، پیش از 
آنکه دیر شــود و عده بسیار بیشــتری آن  هم در این شرایط بد 
اقتصادی اموالشان را به تاراج بدهند، وارد عمل شده و بساط این 

کالهبرداران را برچینند.

با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در مشهد
عزاداری محرم برگزار می شود•

قدس: قائم مقام معاون 
بهداشــت دانشگاه علوم 
گفت:  مشــهد  پزشکی 
مراسم عزاداری محرم و 
صفر امسال در مشهد و 
پوشش  زیر  مراکز  سایر 
ایــن دانشــگاه تنها در 
مکان های روباز و با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود.
دکتر سیدکاظم فرهمند افزود: بر اساس دستورالعمل ابالغی، 
برگزاری مراســم عزاداری در ماه های محرم و صفر صرفاً در 
اماکن و فضاهای باز با رعایت فاصله گذاری از هر چهار طرف 
حداقل دو متر و با حداقل میزان تجمع باید باشد و برگزاری 

عزاداری ها در مکان های مسقف ممنوع است.
وی رعایت کاهش ســاعات برگزاری مراســم به حداکثر دو 
ســاعت، ممنوعیت جابه جایی هیئت ها و حرکت دســته ها، 
ممنوعیت استفاده از طبل، ســنج و وسایل مشابه در زمان 
برگزاری مراســم، سینه زنی و زنجیرزنی با زنجیر شخصی در 
محل مراســم بدون جابه جایی، ضرورت رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در عزاداری ها و استفاده مستمر از ماسک در زمان 
برگزاری مراســم را از نکات مورد تأکید در این دستورالعمل 
برشمرد.قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: هر گونه پذیرایی در جریان برگزاری مراســم  عزاداری 
محرم و صفر ممنوع اســت و نذورات باید برابر نکات مندرج 
در دســتورالعمل بهداشتی مرتبط صرفاً در قالب مواد غذایی 
خشــک و یا خام توزیع شــوند. وی ادامه داد: برپایی هر نوع 
ایستگاه  صلواتی، توزیع نذورات و چای در موکب ها، خیمه ها 
و چادرها در تمامی اســتان ها و شهرستان های کشور ممنوع 

اعالم شده است.
قائم مقام معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با 
بیان اینکه در ماه های محرم و صفر امسال هیئت ها مجاز به 
برگزاری مراســم  عزاداری امام حسین)ع( در اماکن مذهبی 
نیســتند، گفت: تولیت های اماکن مذهبی می توانند نسبت 
به برگزاری مراســم در فضاهای باز اماکن مذهبی با رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی و اجرای دقیق دســتورالعمل های 

بهداشتی در چارچوب ضوابط کلی یاد شده اقدام کنند.

برگزاریمراسمعزاداریمحرمس
در۳۶۰نقطهمشهد

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی نیز از برگزاری 
مراســم عزاداری محرم در 3۶۰ نقطه مشهد با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی خبر داد.سیدمهدی طباطبایی گفت: 
مراســم عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع( در ماه های محرم و 
صفر بر اساس دســتورالعمل هایی که از سوی وزارت کشور 
ابالغ شــده اســت در مشهد و سایر شهرســتان های استان 
بــا فاصله گذاری اجتماعــی برگزار خواهد شــد.او افزود: در 
جلسات توجیهی که با مسئوالن هیئت های مذهبی سراسر 
استان به  منظور اقناع ســازی و اطالع رسانی شرایط برگزاری 
مراســم عزاداری برگزار شده، مقرر شد این مراسم در مشهد 
و شهرستان ها به  صورت منطقه ای برگزار شود که در مشهد 
3۰۰ نقطه در فضای باز و ۶۰ نقطه به  صورت ویژه برای برپایی 
مجالس عزاداری امام حســین)ع( در نظر گرفته شد و سایر 

اماکن برای برگزاری مراسم عزاداری به  صورت محلی است.

حضورهیئتهادرفضایبازواماکنروبازس
شفیعی، فرماندار شهرستان بشــرویه در کارگروه اجتماعی، 
فرهنگی، ســالمت و خانواده شهرســتان گفت: حفظ جان 
مردم بسیار حائز اهمیت است بنابراین پروتکل های بهداشتی 
در مراســمات مختلف بــه همین خاطر تدوین می شــود.

حجت االسالم والمســلمین معلمی، امام جمعه بشرویه نیز 
اظهار کــرد: همه ما طبق فرمایش مقــام معظم رهبری در 
برگزاری مراسمات محرم از دســتورات ستاد مبارزه با کرونا 
پیروی خواهیم کرد.در این جلسه مصوب شد حضور هیئت ها 
در فضای باز و اماکن روباز و ساعات برگزاری مراسم حداکثر 
دو ساعت باشد و جابه جایی هیئت ها و دسته جات و استفاده 
از طبل، سنج و وسایل مشابه در برگزاری مراسم ممنوع است. 

 اختصاص 28 میلیارد تومان اعتبار•
به مددجویان بهزیستی در مشهد

علیپور: امســال ۲۸ میلیــارد تومان اعتبارات اشــتغال به 
مددجویان زیر پوشش بهزیستی مشهد اختصاص خواهد یافت. 
رئیس اداره بهزیستی شهرســتان مشهد با بیان این مطلب 
در مراسم امضای تفاهم نامه چهارجانبه میان شرکت تعاونی 
دهیاری های بخش مرکزی شهرســتان مشــهد و سازمان 
بهزیســتی و خانه مطبوعات خراســان رضوی گفت: ســال 
گذشته این اعتبارات به ۱۹ میلیارد تومان رسید که تاکنون 
۹۰ درصد آن جذب شــده است. محســن مروی ادامه داد: 
اعطای تسهیالت کارفرمایی تا ۲ میلیارد تومان به کارفرمایانی 
که بتوانند تا سقف ۴۰ نفر به جذب افراد زیر پوشش بهزیستی 
بپردازند، تعلق خواهد گرفت.  وی اظهار کرد: مستمری بگیران 
زیر پوشش بهزیستی مشهد ماهانه ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان دریافت می کنند. سال گذشته نیز ۱7۰ میلیارد تومان 
اعتبار در قالب اعتبارات عمرانی، بیمه ای و مددجویی به افراد 

زیر پوشش بهزیستی مشهد اختصاص یافته است.
در ادامه همین نشســت خبری، مدیرعامل شــرکت تعاونی 
دهیاری های بخش مرکزی مشهد با اشاره به تعهدات خویش 
در متن تفاهم نامه منعقد شــده با خانه مطبوعات خراسان 
رضوی گفت: بنا بر تفاهم نامه امضا شــده، شــرکت تعاونی 
اتحادیه دهیاران به عنوان معین اقتصادی و فرهنگی متعهد 
شده که از کســب و کارهایی که توسط اصحاب رسانه عضو 
تشکل یاد شده در بخش مرکزی مشهد و کالت ایجاد شده 
در زمینه مشــاوره، تسهیلگری و اعطای مجوزها و تسهیالت 

حمایت کند.
عباســعلی بادیانی افزود: از زمان شیوع جدی کرونا تاکنون 
با تالش شــبانه روزی ۱۶ مرکز توانمندســازی شغلی بانوان 
مشهدی، ۵۴3 هزار و ۱۰۰ عدد ماسک تولید شده که عالوه 
بر استان خراسان رضوی در استان های همجوار نیز توزیع شده 
است. این در حالی است که تولیدکنندگان یاد شده ناگزیرند 
در هفته های اخیر مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت هایی 
گران تر از گذشته تأمین کنند. بنابراین از مطالبات جدی این 

گروه بررسی علل افزایش قیمت مواد یاد شده است.

 خسارت 9هزار میلیاردی کرونا •
به هتل های مشهد

ایســنا: رئیس هیئت  
مدیــره جامعه حرفه ای 
خراســان  هتلــداران 
رضــوی گفــت: طی ۶ 
ماه گذشــته از شــیوع 
کرونا، خسارت های وارد 
شده به هتل های مشهد 

حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.امیر سزاوار در خصوص 
آخرین خسارت های هتل های مشهد، اظهار کرد: برآورد کاملی 
پس از برآورد سه ماهه اول نشده، اما چیزی که مسلم است، 
آمار ســه ماهه دوم نیز در بهترین شرایط مانند سه ماه اول 
خواهد بود، در حالی که ســه ماهــه اخیر هزینه های جاری 

هتل ها نیز بسیار افزایش داشته است.
وی افــزود: در نهایت اگر نخواهیم تورم و افزایش هزینه ها را 
در نظر بگیریم همان آمار برآورد شده از خسارت ها در سه ماه 
اول برای ســه ماه دوم نیز یکسان خواهد بود؛ چراکه هتل ها 
تعطیل بوده اند. در حال حاضر نیز از هتل های مشهد به صورت 
رسمی چیزی حدود یک چهارم مشغول فعالیت هستند که 

میهمانی ندارند.

دربارهخوبیها،
مهربانیهاو
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هاشم رسائی فر: سرپرســت اداره کل امور مالیاتی خراسان 
رضوی می گوید ســه گــروه وجود دارند کــه از زیر پرداخت 
مالیات فرار می کنند؛ عده ای که در سامانه نام نویسی نکردند و 
شناسایی نشده اند، تعدادی که اظهارنامه خالف واقع تحویل ما 
می دهند و مابقی که با وجود تمکن مالی به هر نحوی رغبتی 

به پرداخت مالیات ندارند. 
جعفر احسانی مهر در نشستی با اصحاب رسانه ضمن تشریح 
شــرایط مالیاتی استان در پاسخ به پرسش قدس در خصوص 
میزان فرار مالیاتی که در خراســان رضــوی اتفاق می افتد، 
گفت: میزان تحقق درآمد مالیاتی در بخش صنعت در جهان 
3۰/7 درصــد، در ایران ۲7 درصد و در اســتان ۱۰/۵ درصد 
اســت که این میزان در حوزه خدمات در دنیا ۶3 درصد، در 
کشــور ۵۱ درصد و در خراســان رضوی 7۱ درصد است که 
حتی از میانگین جهانی نیز بیشتر است. این موضوع  در حوزه 
کشاورزی برای درآمدهای مالیاتی در دنیا ۲۰ درصد، در کشور 

۱3 و در استان ۱۲ درصد است. 
وی افزود: در کشورهای توســعه یافته سهم مالیات از تولید 
ناخالص ۱۵ درصد اســت که این میزان در ایــران ۵/۵ تا ۶ 
درصد را شامل می شود. در مجموع ۲۰ درصد از فعالیت های 
اقتصادی کشور به اصطالح زیرزمینی است که به همین اندازه 
فرار مالیاتی وجود دارد که رقمی بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد 

تومان را در کل کشور شامل می شود.
سرپرســت اداره کل مالیات خراسان رضوی همچنین درباره 

آخرین وضعیت برخی از شــرکت هایی که در استان فعالیت 
دارند و مالیاتشان در خراسان رضوی هزینه نمی شود از جمله 
ایران خودرو نیشابور گفت: به موجب قانون برنامه ششم باید 
شــرکت هایی که در استان فعالیت دارند تمامی دفاتر گردش 
مالی و مالیاتشان در محل فعالیتشان هزینه شود. تالش های 
زیادی در این زمینه شــده که تاکنون ۴3 واحد از این سری 
واحدهای تولیدی در خراســان رضوی شناسایی شده اند که 
پرونده های ۹ شرکت به استان منتقل شده است، پنج شرکت 
پرونده هایشان موافقت شده و در حال انتقال است، ۱۲ شرکت 
با دالیلی که اداره مبدأ داشته با آن مخالفت شده است و چهار 
پرونده که ایران خودرو نیز جزو آن هاســت ســهم عوارض و 

قسمتی از آن به استان تخصیص داده می شود.

احسانی مهر در مورد پرسش دیگر خبرنگار قدس در مورد 
میزان خانه های خالی موجود در خراســان رضوی و حدود 
مالیاتــی که باید طبق قانون صاحبان آن ها پرداخت کنند، 
گفــت: دریافت مالیات با توجه به پیگیری هایی که مجلس 
دارد در ســال ۹۹ محقق خواهد شــد که ما نیز در استان 
به دنبال آنچه در ســایر نقاط کشور باشــد این موضوع را 
پیگیری خواهیم کرد اما اینکه چه میزان از خانه های استان 
شــامل این بحث خواهد شد باید بگویم تا زمانی که سامانه 
ملی راه اندازی نشــود در این زمینه اطالعات دقیقی نداریم 
که در اختیار شــما قرار دهیم به همین دلیل نمی شود در 
خصوص تعداد خانه های خالی و میزان درآمد مالیاتی آن ها 

در استان اظهار نظر کرد.
وی در واکنش به ملزم کردن مشــاغلی از جمله پزشکان به 
داشــتن پایانه پرداخت در محل کار و مطب هایشان گفت: در 
سال ۹۸ پزشکان ملزم به داشتن پایانه پرداخت شدند که در 
همین راستا ۵۴ درصد از حوزه درمان اقدام به راه اندازی آن در 

محل فعالیت کردند.
وی بیان کرد: سامانه ۱۵۲۶ پاسخگوی پرسش ها و شکایت های 
مردمی است و مردم می توانند تخلفاتی را که مشاهده می کنند 
به این ســامانه اعالم کنند، ما مبارزه با فساد و سوءاستفاده از 
موقعیت شغلی را از مجموعه خودمان شروع کرده ایم و تاکنون 
ســه نفر از کارکنان اخراج شــدند و تعدادی نیــز توبیخ و با 

برکناری از پست مواجه شدند.

قدس آنالین - وحید اکرمی: مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: به نظر می رسد رفتار ویروس ثابت 
است، اما رعایت نکات بهداشتی توسط مردم نمودار سینوسی 
دارد. به همین دلیل در بازه های زمانی مختلف شــاهد پیک 

کرونا و افت آن هستیم.
دکتر حمیدرضا رحیمی در گفت وگو با قدس آنالین درخصوص 
رفتار سینوسی ویروس کووید۱۹ و به وجود آمدن پیک کرونا 
و پــس از آن کاهش ابتال در جامعــه، ابراز کرد: تاکنون رفتار 
ویروس کرونا به طور کامل مورد شناسایی قرار نگرفته است و 
نمی توان راجع به ویژگی های آن با اطمینان سخن گفت. اما 
عامل دیگری به جز ویروس نیز می تواند در رفتار سینوسی آن 

تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: عمل به پروتکل های بهداشتی توسط مردم در این 
خصوص بسیار مهم است. در ابتدای کار و به دلیل نبود آشنایی 
و توجه عمومی به کرونا، نکات و دســتورالعمل های بهداشتی 
به خوبی رعایت نمی شــد، به همین دلیل شاهد پیک کرونا 
و ابتالی بسیار زیاد افراد به این ویروس خطرناک بودیم. پس 
از آن با تأکیداتی که بر رعایت نکات بهداشتی صورت گرفت، 
جدیت مردم بیشتر شده و از شدت ابتال به کرونا کاسته شد.

وی با بیان اینکه پس از پیک اول از حساسیت اوضاع و شرایط 
کرونایی برای مردم کاسته شد، تصریح کرد: برخی با این تصور 
که وضعیت شــیوع کرونا و عدم ابتال به آن بهبود یافته است، 
شروع به سهل انگاری کردند به همین دلیل دوباره شاهد شدت 

گرفتن ابتال به کرونا در روزهای اخیر بودیم.
رحیمی تأکید کرد: به همین دلیل از مردم و همشهریان تقاضا 
دارم که به هیچ عنوان کاهش ابتال به کرونا را به عنوان خارج 
شدن از وضعیت قرمز نپندارند و کماکان به رعایت پروتکل های 

بهداشتی اهتمام ورزند تا بیش از پیش شاهد کاهش مبتالیان 
به کرونا بوده و دیگر شاهد بروز پیک کرونا در جامعه نباشیم.   
وی با رد ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه با وجود کاهش تعداد 
فوت شده ها بر اثر کرونا در کشور، این اتفاق در مشهد رخ نداده 
و همچنان آمار فوتیان در مشــهد افزایشی است، مطرح کرد: 
نمودار مشهد با نمودار کشوری کامالً تطابق دارد. دلیل آن هم 
این است که مشهد یکی از کالنشهرهای کشور است و تحت 
تأثیر اتفاق های مهم کشوری است. وی با ذکر این موضوع که 
مجوزی برای ارائه تعداد بستری و فوت شده های کرونایی در 
مشهد ندارد و نمی تواند آمار آن را اعالم کند، بیان کرد: با توجه 
به کاهش آمار مبتالیان به کرونا در روزهای اخیر، میزان افراد 
بستری شــده با افراد ترخیص شده تقریباً در یک سطح قرار 
گرفته اند و اکنون نیازی به افزایش تخت بیمارســتان ها برای 
بستری کرونایی ها نداریم.وی تأکید کرد: در روزهای گذشته با 
توجه به شدت ابتال به کرونا بین شهروندان، مجبور بودیم روزانه 
تعداد زیادی تخت بیمارســتانی را به حجم تخت های موجود 
اضافه کنیم تا بتوانیم جوابگوی بیماران کرونایی باشیم. اما اکنون 
با کاهش آمار مبتالیان، نیازی به افزودن تخت نداریم و همان 
طور که گفته شــد میزان ورودی و خروجی تقریباً برابر است.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی از فرار مالیاتی برخوردارها می گوید

آلرژی پزشکان به دستگاه پوز!

رئیس گروه اطالع  رسانی بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

تعداد بستری و ترخیص برابر شد
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روی خط خبرروی خط خبر
تقاطع غیرهمسطح مصلی تا پایان •

سال جاری به بهره برداری می رسد
قدس: معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
گفت: تقاطع غیرهمسطح مصلی در حال حاضر از ۳۱درصد 
پیشرفت فیزیکی برخوردار است. خلیل اهلل کاظمی، با اشاره 
به بهره برداری از تقاطع غیر همســطح مصلی تا پایان سال 
جاری، افزود: در کنار کاهش بار ترافیکی با اجرای این پروژه، 
شهرک های اطراف از بن بســت خارج و تردد عابران پیاده و 
خودروها با ایمنی بیشتری انجام می شود و بازوی چهارم آن 
نیز مصلی را به بهشت رضا)ع(، طرق و جاده محمدآباد متصل 

خواهد کرد. 

کاهش ۱۱درصدی طالق در خراسان رضوی•
قدس: مدیرکل ثبت اســناد و امالک خراســان رضوی، با 
اشــاره به اینکه در چهار ماه ابتدایی ســال جاری ۵هزار و 
242طالق ثبت شده، گفت: آمار طالق در این بازه زمانی در 
استان نسبت به سال گذشته ۱۱درصد کاهش داشته است. 
محمدحســن بهادر اظهار کرد: در چهار ماه ابتدایی امسال 
۱۷هزار و 42 ازدواج در استان به ثبت رسیده که 9/۳درصد 
از کل ازدواج های کشور را به خود اختصاص داده است. وی 
بیان کرد: آمار ازدواج های ثبت شــده در چهار ماه ابتدایی 
سال، کاهش یک درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال 
گذشته داشته است. خراسان رضوی پس از تهران رتبه دوم 

کشوری در ازدواج را دارد. 
بهادر ادامه داد: از ابتدای ســال جاری تاکنون در شهرستان 
مشهد شاهد ثبت 9هزار و ۳2۳ ازدواج و ۳هزار و ۱90واقعه 
طالق بودیم. پس از مشهد به ترتیب نیشابور، تربت حیدریه و 
سبزوار دارای بیشترین آمار ازدواج در استان هستند. کالت، 
مه والت و خواف نیز دارای کم ترین ثبت طالق در اســتان 
بوده اند. وی افزود: نســبت ازدواج به طالق در شهرســتان 
مشــهد سه به یک است که به طور متوسط به ازای هر سه 
ازدواج یک طالق ثبت می شــود. این میزان در شهرســتان 
خواف بــه ازای هر طالق، ۱۶ ازدواج ثبت می شــود که در 
شهرستان های تایباد، تربت جام و سرخس از هر ۶/۵ ازدواج 

یک مورد به طالق می انجامد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی رسانه ای کرد
دستگیری یک زمین خوار در بجنورد•

خبرنگاران:  باشگاه 
استان  فرمانده انتظامی 
زمین خواری  کشف  از 
2میلیاردی در بجنورد 
.ســردار  داد  خبــر 
مظاهــری،  علیرضــا 
انتظامــی  فرمانــده 
خراسان شــمالی گفــت: در پــی اعالم شــکایت یکی از 
شــهروندان مبنی بر اینکه فردی 24۸ مترمربع از اراضی 
ملی را به او فروخته اســت، بالفاصله موضوع در دســتور 
کار پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه 
کارآگاهان ضمن بررســی اظهارات شــاکی، اقدام به اخذ 
استعالمات الزم از ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
و ســازمان میراث فرهنگی کردند، افزود: در بررســی های 
به عمل آمده مشخص شــد این متراژ زمین فروخته شده 
جزو اراضی ملی اســت.این مقام ارشد انتظامی با اشاره به 
اینکه ارزش این زمین خواری 2میلیارد و ۵00 میلیون ریال 
بود، یادآور شــد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.فرمانده انتظامی 
استان خراسان شمالی در پایان با تأکید بر اینکه پلیس به 
هیچ وجه اجازه نمی دهد تا اراضی ملی تحت تصرف افراد 
سودجو قرار گیرد، از شهروندان خواست در معامالت خود 

نهایت دقت را داشته باشند .

با پیگیری مسئوالن مربوط در کاشمر صورت گرفت
دستگیری یک مداخله گر امور پزشکی•

خبرنگاران:  باشگاه 
به موقــع  اقــدام  بــا 
حــوزه  کارشناســان 
نظارت بر درمان شبکه 
درمــان،  و  بهداشــت 
همکاری مقامات قضایی 
و پلیس آگاهی کاشمر، 
فرد مداخله گر در امور پزشــکی دســتگیر شد. محمدجواد 
یزدانی، مدیر شــبکه بهداشــت و درمان کاشمر گفت: این 
فرد مداخله گر درمان بدون داشــتن مدرک قانونی و به طور 
غیرمجاز در امور طب ســنتی، طب سوزنی، حجامت، ماساژ 
درمانی و درمان دیســک کمر که به صورت ســیار فعالیت 
می کرد و حتی در یک منزل مســکونی و در شرایط بسیار 
نامطلوب اقدام به فعالیت های درمانی می کرد، با هماهنگی 

دادستانی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
وی افــزود: همچنیــن در بازدیــد از ایــن مرکز متخلف 
لوازم، تجهیزات پزشــکی و غیربهداشتی کشف و با حضور 

کارشناسان نظارت بر درمان و پلیس آگاهی ضبط شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر ادامه داد: این فرد که 
از یکی از شهرهای دیگر در کاشمر اقدام به فعالیت کرده بود 

از مراجعان خود مبالغ میلیونی اخذ می کرد.
یزدانــی بیان کرد: متأســفانه این افراد با تهیه وســایل و 
تجهیزات پزشکی به صورت سیار با راه اندازی مراکز غیرمجاز 
و با انتشار تبلیغات در فضای مجازی، اقدام به ارائه خدمات 
پزشکی می کردند که با توجه به ناآگاهی به دانش پزشکی، 
ســالمتی افراد جامعه توسط این افراد در معرض خطر قرار 

می گرفت .

در پی بی توجهی به شیوع کرونا در سرخس
 ۲ نانوایی و یک لبنیاتی •

مهر و موم شدند
ایرنا: دادستان سرخس 
نانوایی  واحد  دو  گفت: 
و یــک واحــد صنفی 
شــهر  در  لبنیاتــی 
سرخس به دلیل رعایت 
پروتکل های  نکــردن 
بهداشــتی در خصوص 
کرونا و بهداشــت عمومی مهر و موم شــدند.حیدر جهانی 
روز گذشته در این زمینه افزود: یکی از این نانوایی ها هفته 
گذشــته مهر و موم شــده و همچنان بسته است.وی ادامه 
داد: در پی بازرســی مشترک شبکه بهداشت و نمایندگان 
دادســتان و فرمانداری از واحدهای صنفی سطح شهر یک 
واحد عرضه کننده محصــوالت لبنی و یک نانوایی دیگر به 
دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی مهر و موم 
شد و تا زمانی که از سوی این واحدها تعهدات الزم به شبکه 
بهداشت داده نشود، باز نخواهند شد.دادستان سرخس به مهر 
و موم تنها شعبه بانک سپه در این شهرستان طی هفته قبل 
اشاره و بیان کرد: با توجه به نیاز مردم به این شعبه بانک و 
سپردن تعهد به شبکه بهداشت برای رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی، شــعبه مذکور پس از 24 ســاعت باز شــد.

با حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی انجام شد
بررسی آخرین وضعیت پروژه  مترو گلبهار  •

قدس: مشــاور وزیر راه و شهرســازی در امور توســعه، 
طرح های ویــژه و زیربنایی، از رونــد عملیات پروژه مترو 
مشــهد - گلبهار و آزادراه در حال احداث مشهد - قوچان 
بازدید کرد. سیدحســین میرشــفیع؛ مشــاور وزیر راه و 
شهرســازی به همراه محمد زرافشانی؛ عضو هیئت مدیره 
شرکت عمران گلبهار در این بازدید ضمن بررسی آخرین 
وضعیت پیشــرفت فیزیکی مسیر مترو مشهد –گلبهار – 
چنــاران، باقیمانده ســیویل )عملیات فنی پــروژه( مورد 
بررســی قرار گرفت و با مثبت دانســتن روند اجرایی این 
مســیر، تصمیم هایی در جهت تسریع هر چه بیشتر روند 

تکمیلی پروژه در دستور کار قرار داده شد.
محمد زرافشــانی در ادامــه در تشــریح اقدام های انجام 
شــده در خصوص قطاربرقی مشهد-گلبهار-چناران گفت: 
اجرای مســیر مصوب بــه طول ۳۷ کیلومتر در ســه فاز 
توســط پیمانکاران مربوط در حال انجام است. این پروژه 
با ۷0درصد پیشرفت فیزیکی سیویل )عملیات فنی پروژه( 
و ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی در کل در حال اجرای تونل 
ابتدای مســیر از مشهد به گلبهار از سه  ناحیه  صفی آباد، 
زعفرانیه و روبه روی بیمارستان شریعتی و همچنین احداث 

ایستگاه  گلبهار در حال انجام است.

عقیل رحمانی: مرد شــیادی که در پوشش 
فعالیت دفتــر خرید و فروش امالک نقشــه 
کالهبرداری میلیاردی را رقم زده بود، در حالی 
در یکی از شهرهای مرکزی کشور دستگیر شد 
که بررسی پرونده توســط مقام قضایی نشان 
می داد عامل اصلی رقم خوردن این سلســله 
کالهبرداری ها، بی توجهی مستأجران به برخی 
نکات حین انعقاد قراردادهای رهن و اجاره بود.
چندی پیش پرونده ای به دادســرای ناحیه ۶ 
مشهد منعکس و روی میز قاضی »زهرا رضایی« 
قرار گرفت که بررســی های اولیه و مقدماتی 
اوراق پرونده از سوی این مقام قضایی از وقوع 
یک سلســله کالهبرداری پیچیده در زمینه 

اجاره منازل مسکونی حکایت داشت.
از سوی دیگر هر چه از زمان ارجاع این پرونده 
به شــعبه ۶۳۱ دادیاری می گذشت بر تعداد 
شکات، اوراق و مستندات کالهبرداری افزوده 

می شد.

رهن دادن ملک مردم بدون اطالع!س
بر همین اســاس بود که پرونده در وقت های 
تعیین شده مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت 
و از تمامی شــکات پرونده خواسته شد نحوه 
کالهبرداری صورت گرفته را به دقت مکتوب 

کنند.
وقتی این اقدام از ســوی مقام قضایی صورت 
گرفت، جمع بندی ماجرا حاکی از آن بود که 
فردی در پوشــش مدیر یک بنگاه معامالت 
امالک در مناطق سامانیه)غرب مشهد( اقدام 
به ایجاد یک دفتر می کند. او که برای رسیدن 
به نیت شوم خود از هیچ اقدامی فروگذار نبود، 
پیش از این اقدام هم با هویت غیرواقعی دست 

به جعل پروانه فعالیت واحد صنفی زده بود.
متهم پرونده که در ســرش نقشــه داشــت 
امالکــی را کــه مالکان آن ها در شهرســتان 
زندگی می کنند و امکان حضور در مشــهد را 
ندارند شناسایی کند، کار را طوری پیش برد 
که پس از مدتی توانســت واحدهای زیادی را 
بدون رضایت و حضور مالکان اصلی به برخی 
مســتأجران به رهن و اجاره داده و خودش را 

جای مالک جا بزند.

 کالهبرداری که به خانواده اش س
هم رحم نکرد

این گزارش حاکی از آن است که در این میان 

او حتی به اعضــای خانواده 
خودش هــم رحم نمی کرد 
و گاهــی که تصور می شــد 
احتمال لو رفتن ماجرا وجود 
دارد، قراردادهای رهن را به 
نام خواهرزنش و دیگر اعضای 
خانواده اش تنظیم و آن ها را 
جای مالک جا می زد تا بتواند 
از هر طعمه چند ۱0 میلیون 

تومان پول باال بکشد.
وی کــه دید افــراد زیادی 
بدون توجه و استعالم پروانه 
فعالیتش در دام نقشه پهن 

شده گرفتار می شوند، آخرین پرده از نیت شوم 
خود را هم اجرایی کرد و حدود سه دفتر خرید 
و فروش امالک را در مناطق دیگر شهر مانند 
هاشــمیه، توس و ... راه انداخت و آنجا هم به 

همین شیوه عمل کرد.
کمی بعد برخی از مالکان که به صورت اتفاقی 
به مشهد سفر کرده بودند تا پیگیر اجاره دادن 
ملکشان باشــند، با تعجب پی می بردند خانه 
در تصرف مســتأجرانی اســت که هیچ وقت 
قراردادی با آن ها نبسته اند. کم کم ماجرا برای 
فعالیت فرد کالهبردار ســخت و عرصه بر او 
تنگ تر شد و او تصمیم به فرار از مشهد گرفت 
و در حالی که بیش از ۳ میلیارد تومان از حدود 

۵0 نفر کالهبــرداری کرده 
بود، از شهر گریخت. 

در پــی آن به تدریج تمامی 
مالــکان از موضوع مطلع و 
پس از طی کــردن فرایند 
قانونــی، خانــه را از تصرف 
مســتأجران خارج کردند و 
این افــراد ماندند و پولی که 

از کفشان رفته بود.

پرونده ای با هفت جلدس
بررســی دیگر زوایــای این 
پرونده که در حال حاضر از 
هفت جلد هم عبور کرده است، نشان می داد 
متهم فراری حتی دســتگاه کارتخوان مورد 
استفاده در بنگاه امالک غیرمجاز را هم به نام 
شاگرد مغازه اخذ و سعی کرده بود از خود هیچ 

ردی باقی نگذارد.
از همین رو دستور دســتگیری عامل اصلی 
کالهبرداری و دیگر همدســتان او نیز صادر 
شد. با تالش مأموران پلیس رد متهم در شهر 
اصفهان زده و مشخص شد او پس از یک سال 
فرار در آن شهر هم دست به جرایمی دیگر زده 
و پس از آن دستگیر و به زندان می افتد و متهم 
به مشهد منتقل و دیگر مراحل پرونده نیز طی 
می شود. در کنار آن چهار فرد دیگر هم که در 

اجرا شدن این نقشه او را همراهی می کردند، 
بازداشت شدند.

راه پیشگیری چه بود؟س
یکی از نکات متهم پرونده این اســت که فرد 
کالهبردار اکثر قراردادها را از قبل حاضر کرده 
و پیش روی مستأجر قرار می داد و مالباخته ها 
بدون دیدن سند مالکیت و تطبیق آن با هویت 
فرد مذکور، پای آن را امضا و وجهی پرداخت 

می کرده اند.
 از طرفی اگر مســتأجران قبــل از هر گونه 
اقدامی از اتحادیه مربوط استعالم تأیید مجوز 
فعالیت این واحد را گرفته بودند، اندک سرمایه 
آن ها نیز به باد نرفتــه بود و آخرین نکته که 
در بررسی های قضایی مشخص شد این است 
که فرد کالهبردار در برخی مواقع طوری اقدام 
می کرد که شاهدی پای این قراردادها را امضا 
نکند که در این زمینه هم باید شهروندان دقت 

داشته باشند.

بی دقتی مستأجران کار دست آن ها داد

کالهبرداری3 میلیاردی  امالکی غیرمجاز

 وقتی تصور می شد 
احتمال لو رفتن ماجرا 

وجود دارد،متهم  
 قراردادهای رهن

  را به نام خواهرزنش 
و دیگر اعضای 

خانواده اش تنظیم و 
 آن ها را جای مالک

 جا می زد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
وزش باد شدید و گرد وغبار•

قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره ای به تناوب برای ســاعات بعدازظهر افزایش سرعت 
وزش باد پیش بینی می شــود که رهــاورد آن برای جنوب 
و مرکز اســتان وزش باد شــدید موقتی همــراه با خیزش 
گردوخاک است. همچنین در مناطق کوهستانی نیمه شمالی 

استان افزایش موقت ابرناکی را شاهد خواهیم بود.
هوای امروز مشــهد صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر افزایش 

سرعت وزش باد پیش بینی شده است.
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فضای مجازی: 

 معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان رضوی 
با اشاره  به وضعیت قرمز کرونایی:

نباید هیچ دانش آموزی از آموزش بازبماند
حسین پورحسین: در حالــی که کمتر از یک ماه به بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 
۱400-۱۳99 فرصت باقی است به نظر می رسد در سال تحصیلی پیش رو با پروتکل های ارائه 
شده از سوی ستاد تصمیم گیری درباره شیوع فراگیر کرونا بازگشایی مدارس را از دستور کار 
خارج کند.بنابراین وزارت آموزش و پرورش باید ســال تحصیلی را در حالی آغاز کند که در 
وضعیت قرمز هر استان و شهرستانی شیوه آموزشی به سوی استفاده از فضای مجازی هدایت 
شود و در چنین شرایطی آموزش و پرورش نیازمند توانمندسازی معلمانی کارآزموده در حوزه 

آموزش در حوزه رسانه ملی و استفاده از فضای مجازی است.
آموزش و پرورش خراسان رضوی برای نخستین بار در کشور با توجه به شیوه تجربه نشده 
فراگیــر از فضای مجازی برای آموزش دانش آموزان نقشــه جامع یادگیری برای معلمان و 
یاددهی برای دانش آموزان را با محوریت تولید محتوای آموزشــی متناسب با آموزش فضای 
مجازی مدنظر جدی قرار داده و شیوه نامه اجرایی آن را به عنوان یک الگو برای نخستین بار 

در سال تحصیلی جاری به اجرا خواهد گذاشت.
برای آگاهی بخشی به خانواده ها و اولیای دانش آموزان از نحوه آموزش در شرایط شیوع بیماری 
کووید ۱9 پای صحبت معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان رضوی نشستیم تا 
از کم و کیف نقشه یاددهی و یادگیری معلم و دانش آموز و نقش اولیا در شرایط وضعیت قرمز 

کرونا آگاه شویم.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان در این گفت وگو عنوان کرد: نقشه یادگیری 
و توانمندسازی معلمان کارآزموده و یاددهی به دانش آموزان در شرایط خاص شیوع بیماری 
کووید ۱9 تاکنون در آموزش و پرورش به صورت فراگیر بی سابقه بوده و باید نحوه آموزش 
مجازی بهسازی و در عرصه آموزشی مترقی در عرصه تعلیم و تربیت به طور دقیق و جدی 
در دستور کار قرار گیرد.ابوالحسن حقیقی گفت: ترسیم نقشه یادگیری و یاددهی استان برای 
خروج از بحران و تبدیل تهدید به فرصت همســو با جریان آموزش جهانی بسیار ضروری و 
کارآمد است و نقشه یادگیری دانش آموز به خصوص در دوره ابتدایی از طریق فضای مجازی 

نیازمند همیاری خانواده ها با آموزش دهندگان است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۱۵ هزار دانش آموز در استان باید آموزش ببینند تأکید کرد: 
در شــرایط کرونایی باید مسیری را انتخاب کنیم که هیچ دانش آموزی از آموزش بازنماند 
و این در حالی است که ۳۵ درصد دانش آموزان در روستاها و یک درصد هم دانش آموزان 
عشایر از امکانات آموزشی برخوردار نیستند و متأسفانه باید گفت دسترسی این تعداد به 
فضای مجازی بسیار با مشکل روبه رو است.ابوالحسن حقیقی با بیان اینکه برای ترسیم نقشه 
آموزشی و یادگیری عناصر تأثیرگذار از جمله معلم، اولیا، دانش آموز، سرگروه های آموزشی، 
راهبران آموزشی و تربیتی و ظرفیت رسانه های آموزشی نظیر شبکه شاد که نقش کلیدی 
در آموزش مجازی دارد، نیازمند تولید محتوا و بهســازی آموزشی و شکل گیری فرهنگ 
یادگیری آموزش مجازی به عنوان رویکردی نوین و مؤثر در شــرایط بحران کرونا هستیم 
افزود: اجرای نقشــه یادگیری دانش آموزان با همــکاری خانواده نقطه آغاز تصمیم گیری 
آموزش مجازی است و در شرایط قرمز که نمی شود از فضای مدرسه برای آموزش حضوری 
بهره گرفت والدین دانش آموز و محیط خانواده کالس درس دانش آموز است و والدین باید 
فهرستی از نقاط قوت و ضعف وضعیت تحصیلی فرزند خود را در دروس پایه سال تحصیلی 
گذشــته تنظیم کرده و مشکالت آموزش مجازی و انتظارات خود را از آموزش مجازی در 
اختیار معلم قرار دهند و با مشــاهده دقیق روند آموزش و یادگیری اســتعداد، ظرفیت و 
عالقه مندی فرزند و نیازهای آن ها را شناسایی کرده و با هماهنگی معلم در ارتقای کیفیت 

یادگیری دانش آموز همیار معلم باشند.
وی افزود: ارتقای نقش اولیا در جایگاه والد معلمی در صورتی تبیین می شــود که با افزایش 
تعامل اولیا و مدرسه و همکاری معلم شناخت دقیق تری نسبت به روش های تدریس و شیوه 
تدریس مجازی پیدا کنند و آموزش و پرورش در این مسیر دو سویه شورای آموزشی مدرسه 
و خانواده بسته های آموزشی و فایل الکترونیکی را در اختیار اولیا قرار خواهد داد.معاون آموزش 
ابتدایی آموزش و پرورش خراسان رضوی اعالم کرد: نخستین قدم برای ترمیم یادگیری، انجام 
سنجش اولیه با هدف ترسیم وضعیت موجود و تشخیص نیازهای اولیه دانش آموزان مدرسه 
است و تحلیل و نقشــه یادگیری هر دانش آموز توسط آموزگار انجام شده و تحویل شورای 

آموزشی مدرسه می شود تا متناسب با نیازسنجی اولیه نقشه یادگیری مدرسه تنظیم شود.
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۲۰ ویالی دیگر در لواسان تخریب شد •
دادستان عمومی  البرز: 
و انقــاب چهاربــاغ از 
از ۱۵۷  بیش  آزادسازی 
هکتــار از اراضی تغییر 
کاربــری در ایــن حوزه 

قضایی خبر داد.
شــاپور صفــری گفت: 

در راستای اجرای سیاست های شورای تحول قضایی استان 
و مقابلــه جدی با تغییــر کاربری اراضی زراعــی، صبح روز 
چهارشــنبه ۲۲ مرداد بیش از ۱۵۷ هکتــار از اراضی تغییر 

کاربری آزاد شد.
وی عمده اراضی آزادســازی شده را چهاردیواری و ۲۰ ویای 
غیرمجاز برشمرد و افزود: این عملیات در راستای اجرای تبصره 
۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری ها و بیشتر در منطقه 

سنقرآباد انجام شد.

حمله گاندو ها در فصل زاد و ولد •
دردسر ساز شد

سیستان و بلوچستان: 
مدیرکل حفاظت محیط 
و  سیســتان  زیســت 
بلوچستان گفت: با توجه 
به فصــل گرما و کمبود 
آب در مناطق روستایی، 
اهالی روســتا بــا وجود 

تابلو های هشداردهنده محیط زیست در منطقه متأسفانه برای 
استفاده و برداشــت آب و یا آبتنی و بازی به برکه های محل 
زیست تمساح نزدیک شــده و این بار پسربچه اهل روستای 

»هوت گت باال« مورد حمله جدی تمساح قرار گرفت.
پورمردان افزود: تمساح ها در این فصل مهاجم بوده و از قلمرو 
و النه های خود که در آن تخم گذاری نموده اند دفاع می کنند.

 آزاد شدن مبالغی برای پرداخت •
حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

اســتاندار  خوزستان: 
خوزستان گفت: با دستور 
دادســتان کل کشــور، 
مبالــغ و منابعــی برای 
پرداخت حقوق کارگران 
نیشکر هفت تپه آزاد شد.

بیان  شریعتی  غامرضا 
کرد: با پیگیری هایی که از ســوی مسئوالن استانی انجام شد 
و همچنین هماهنگی های انجام شده با دستگاه قضا و شورای 

امنیت کشور، مشکات نیشکر هفت تپه پیگیری شد. 
وی افــزود: امیدواریم در چنــد روز آینده حقوق ماه های 
اردیبهشــت و خرداد کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت و 
شــرایط برای شروع به کار و کشت جدید در این  شرکت 

فراهم  شود.

سرنوشت ۷۶ خودرو لوکس توقیف •
شده در نوشهر چه شد؟

مازندران: ناظر گمرکات 
مازندران گفت: اقدام های 
همــه  بــرای  قانونــی 
توقیف شده  خودروهای 
انجام  نوشهر  در گمرک 
شده، اما منتظر سازمان 
جمع آوری و فروش اموال 

تملیکی هستیم تا خودروها را از محوطه گمرک نوشهر خارج و 
به انبارهای خود منتقل کنند.

علی یوسفی منش ظرفیت مبادالت تجاری در مازندران را بسیار 
باال دانست و افزود: تنها در سه بندر مازندران حدود ۱۵ میلیون 
تن ظرفیت مبادالت تجاری وجود دارد، ولی در حال حاضر به 
خاطر وجود برخی موانع و مشکات تنها از یک پنجم ظرفیت 

آن ها استفاده می شود.

 ۱۷ زندانی •
از محل موقوفات فارس آزاد شدند

اوقاف  مدیرکل  شیراز: 
و امــور خیریه اســتان 
فارس گفت: به مناسبت 
عید غدیر، با استفاده از 
موقوفات مرتبط این نهاد 
و با پرداخت حدود ۸۰۰ 
میلیون ریال، ۱۷ نفر از 

زندانیان جرایم غیرعمد در این استان از حبس رهایی یافتند.
حجت االسام سیدعباس موسوی افزود: آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد و تأمین کمک های معیشتی، از برنامه های این اداره 

کل در دهه والیت و امامت امسال بود.
وی بیان کرد: در دهه یاد شده از محل نیت واقفان و موقوفات 
مرتبط استان فارس، ۲۰ میلیارد ریال کمک معیشتی بین ایتام 

در این استان توزیع شد.

 بنیاد شهید ۲ هزار مسکن •
در همدان می سازد

شــهید  بنیاد  همدان: 
و امــور ایثارگــران برای 
تأمین زمین  و   ســاخت 
۲ هزار واحد مســکونی 
و خانواده  ایثارگران  برای 
شهدا با استانداری همدان 

تفاهم نامه امضا کرد.
رئیس بنیاد شهید کشور در حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: 
رئیس جمهوری بر تأمین ۱۲  هزار مسکن جامعه ایثارگری در 
کشور تأکید داشت که با توجه به ظرفیت استان ها این رقم به 

۲۰ هزار واحد مسکونی افزایش پیدا کرد.
ســعید اوحدی افزود: عاوه بر ســاخت این واحدها موضوع 
افزایش سقف وام  مسکن جامعه ایثارگری برای تأمین مسکن 

نیز به تصویب هیئت دولت رسیده است.

اشتغال زایی در »بشاگرد« کلید خورد•
معــاون  هرمــزگان: 
هماهنگی امــور عمرانی 
استانداری هرمزگان گفت: 
نامه میان  تفاهــم  طبق 
سازمان همیاری شهرداری 
ها و دهیاری های کشور با 
بسیج سازندگی، راه اندازی 
کســب و کارهای اشتغال زا در شهرســتان بشاگرد با همکاری 

استانداری هرمزگان و بسیج سازندگی استان کلید خورد.
رضا مدرس خاطرنشــان کرد: این تفاهم نامه در ســطح کشور 
منعقد شده و با هماهنگی و همکاری خوبی که میان استانداری 
هرمزگان، فرماندهی سپاه امام سجاد)ع( و فرمانده بسیج سازندگی 
استان وجود دارد براساس برنامه ریزی صورت گرفته پیش می رود.

وی اضافه کرد: هم افزایی ظرفیت های مشــترک برای توســعه 
زیرســاخت های فنی و عمرانی و خدماتی در راستای کمک به 
رونق اشتغال، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در شهرستان بشاگرد 

موضوع های تفاهم صورت گرفته است.

حکم طالق در این روز صادر نمی شود•
گلستان: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: محاکم گلستان در 

روز ملی خانواده، حکم طاق صادر نمی کنند.
هادی هاشمیان اظهار کرد: ۲۵ مرداد همزمان با ۲۵ ذی الحجه 
مصادف با روز ملی خانواده، دادگاه های خانواده سراســر استان، 

حکم طاق صادر نمی کنند.
وی بیان کرد: به دفاتر ثبت ازدواج و طاق هم اعام شده در این 

روز از ثبت طاق خودداری کنند.

 واگذاری ۱۷هزار اشتراک •
رایگان گاز به مددجویان در ایالم

شرکت  مدیرعامل  ایالم: 
گفت:  ایام  اســتان  گاز 
این شــرکت در راستای 
و  قانونی  تکالیــف  انجام 
اجتماعی،  مسئولیت های 
اشتراک  ۱۷هزار  تاکنون 
زیر  به خانوارهای  رایگان 

پوشش واگذار کرده است.
عباس شمس اللهی اظهار کرد: شرکت گاز استان ایام براساس 
تکالیف قانونی و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، در 
چهار ماهه اول سال جاری ۶۰۰ اشتراک رایگان به خانوارهای زیر 
پوشش نهادهای حمایتی )بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران( واگذار کرده است. وی تعداد اشتراک رایگان واگذار 

شده را در سال ۹۸ بیش از ۲هزار و ۷۰۰ اشتراک اعام کرد.

 هیئت ها در فضای باز •
و با فاصله گذاری برگزار شود

همدان: فرماندار شهرستان اسدآباد از ممنوعیت برگزاری هر گونه 
مراسم و روضه های خانگی در ماه محرم و صفر در این شهرستان 

خبر داد.
مجید درویشی اظهار کرد: هیچ هیئتی بدون داشتن مجوز از اداره 
تبلیغات اسامی حق برگزاری مراسم را ندارد و هیئت هایی که 

پروتکل ها را رعایت نکنند، مجوزشان لغو خواهد شد.
وی بیــان کرد: مراســم در هیئت ها باید در فضاهــای باز و با 
فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود همچنین استفاده از ماسک 
الزامی بوده و در صورت عدم استفاده افراد از ماسک به هیچ عنوان 

این افراد اجازه ورود به هیئت را ندارند.

 برای روز جمعه تردد وسایل نقلیه •
از کرج به چالوس ممنوع شد

کنترل  کارشناس  کرج: 
البرز  پلیــس راه  ترافیک 
اعام کرد: تردد وســایل 
نقلیه از کرج به ســمت 
چالــوس روز جمعه ۲۴ 
مردادماه جــاری ممنوع 

می شود.
سروان مسعود خانجانی با اشاره به اینکه این محدودیت ترافیکی 
از آزادراه تهران - شمال محدوده شهرستانک آغاز و تا مرزن آباد 
ادامه دارد، اضافه کرد: این ممنوعیت تردد از ساعت ۱۵ روز جمعه 
۲۴ مرداد از کرج به ســمت چالوس اجرا شده و بر اساس اعام 
مأموران پلیس راه در محل، از ساعت ۱۸ همان روز از مرزن آباد به 

سمت کرج یکطرفه خواهد شد.

پیش بینی مسئوالن زنجانی اشتباه از آب درآمد

کاهش مسافرت ها منجر به کاهش تلفات نشد!
زنجان: هنــوز یک ماه از برگزاری جلســه 
شورای ترافیک اســتان زنجان و پیش بینی 
اســتاندار و برخی مسئوالن مبنی بر کاهش 
مســافرت ها و به دنبال آن کاهش ســوانح 
رانندگــی نمی گذرد که حال بــا اعام آمار 
انتظامــی می توان خط  توســط فرماندهی 
بطان بر روی معادله و پیش بینی مسئوالن 

این استان کشید.
ماه گذشــته در جلسه کارگروه ایمن سازی و 
ترافیک در محل اســتانداری زنجان، فتح اهلل 
حقیقی استاندار زنجان اعام کرد: »تصادف ها 
در جاده های زنجان به دلیل تعطیلی سفرها و 

کرونا کاهش یافته است«.
اگرچــه کرونا در کاهش تصادفات و ســوانح 
جــاده ای در کشــور بی تأثیر نبوده اســت و 
پیش بینی این موضــوع با همین نگاه ظاهراً 
منطقی به نظر می رسد، اما واقعیت این است 
کــه آمار های انتظامی در چهار ماه گذشــته 
روی ایــن پیش بینی خط بطان کشــیده و 

خاف آن را ثابت می کند.

افزایش تصادفات و تلفات جاده ای س
بــه گزارش پلیــس راه فرماندهــی انتظامی 
زنجان، طی چهار ماه نخست سال ۹۹ بر اثر 
وقوع حوادث رانندگی در جاده های ارتباطی 
اســتان زنجان متأســفانه تعــداد ۸۴ نفر از 

هموطنان ما جان خود را از دست دادند.
بنا بر این گزارش این میزان فوتی ناشــی از 
تصادف های رانندگی در جاده های استان در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد 

افزایش نشان می دهد.

افزایش تصادف های منجر به فوتس
در چهار ماه نخســت امسال همچنین تعداد 
۶۵ فقره تصادف منجر به فوت در مسیرهای 
ارتباطی برون شــهری زنجان اتفاق افتاده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، ۷ درصد 

افزایش دارد.
تیر امســال ۲۳ مورد تصادف منجر به فوت 
اتفاق افتاد که بر اثر آن ۲۶ نفر جان باختند 
این در حالی اســت که تعداد کشته شدگان 
حوادث رانندگی در تیر سال گذشته ۲۵ نفر 
بود و میزان تصادف ها نسبت به مدت مشابه 

ســال قبل ۴ درصد کاهش 
داشت.

در سه ماه نخست امسال ۵۸ 
نفر و مدت مشابه پارسال نیز 
۴۶ نفــر قربانی تصادف های 
رانندگی در جاده های استان 
شــدند که حاکی از افزایش 

۲۶ درصدی است.
در مجموع تعداد ۲۷۰ نفر در 
ســال ۹۷ و ۲۵۸ نفر نیز در 
ســال ۹۸ بر اثر تصادف های 
مســیرهای  در  رانندگــی 
استان  برون شهری  ارتباطی 

زنجان جان باختند.

نقاط حادثه سازس
اگر چه در تمامی جلسه های 
ترافیکی عامل انسانی به عنوان 

متهم ردیف اول در ســوانح توسط کارشناسان 
مطرح می شــود، اما نقش نقاط حادثه ســاز و 
جاده های غیراستاندارد که متأسفانه سال ها در 
انتظار اعتبار برای بازســازی هستند را در این 

بین نباید دست کم گرفت.
نقاط پر تصادف بر اســاس تصادفات به وقوع 
پیوســته در ســال ثبت می شــود و نقاطی 

محســوب  پرتصــادف 
می شوند که در سال بیش 
از سه بار تصادف در آن ها 
رخ داده باشــد، در حالــی 
کــه نقاط حادثــه خیز به 
نقاطی گفته می شــود که 
از نظر هندسی راه سازی و 
از  طبیعی  محدودیت های 
جمله پیچ های تند و وجود 
وقــوع  تقاطع ها،احتمــال 
تصادف در آن ها باال می رود 
که بر اســاس تشــخیص 
کارشناســان راهــداری و 
همکاری پلیــس راه معین 

می شود.
در سه ســال گذشته ۹۷ 
نقطه پرتصادف در اســتان 
زنجان شناســایی شده که 
از این تعداد ۴۷ نقطه با بیش از ســه تصادف 
گــزارش شــده و تاکنون به دلیــل کمبود 
اعتبارات، این نقاط چشــم انتظار رفع حادثه 

مانده اند.

نیازمند اعتبارات برای ایمن سازی س
بــا فــوت افــراد در تصادف هــا عــاوه بر 

خســارت  های مالی و جانی، تبعــات روانی 
بسیاری برای خانواده های آنان پیش می آید 
که این امر ضرورت توجه مسئوالن را به این 

موضوع دو چندان می کند.
در همین راستا استاندار زنجان با بیان اینکه 
بایــد توجه ویــژه برای اصــاح و رفع نقاط 
حادثه خیز در استان صورت گیرد و اعتبارات 
مورد نیاز برای این امر تأمین شود، اظهار کرد: 
اصاح و رفع نقاط حادثه خیز نیازمند یک کار 

عملیاتی منسجم و بابرنامه است.
وی اذعــان کــرد: پلیــس راه و راهنمایی و 
 رانندگی بــا تمام تــوان حتی بــا ظرفیت 
۲۰۰ درصدی مشــغول به فعالیت هستند و 
نبایــد این مهم به معنی شــانه خالی کردن 
دیگــر متولیان امر و افزایش فشــار کاری بر 

پلیس باشد.

ضرورت پایش جاده های استان س
اســتاندار با بیان اینکه توجه به ایمن سازی 
جاده ها موجــب کاهش تصادف های جاده ای 
می شــود، افــزود: روکش آســفالت جاده ها 
به صورت خیلی دقیق در ســال جاری باید 
بررسی شود و حوزه عمرانی استانداری زنجان 
با همکاری پلیس راه استان و اداره راهداری و 
حمل ونقل جــاده ای بازدید الزم از جاده های 

استان را مورد تأکید قرار دهند.
حقیقی با بیان اینکه آموزش درست رانندگی 
حلقه مفقوده است، افزود: آموزش باید برای 
عموم مردم و جوانان در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه با شیوع بیماری کرونا امکان 
آمــوزش حضوری وجود نــدارد و آموزش ها 
باید بــه صورت مجازی برگزار شــود، اظهار 
کرد: همه باید قوانیــن راهنمایی و رانندگی 
را رعایــت کنند و مدیران هم ملزم به رعایت 

قانون هستند.
حقیقــی با اشــاره بــه اینکه بایــد اجرای 
ایمن ســازی تقاطع غیرهمســطح دانشگاه 
زنجان مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این 
راستا مقرر شد دسترســی پایش تصویری 
برای دســتگاه های متولی به ویژه پلیس راه 
ایجاد شــود که این کار تاکنون انجام نشده 
و نیازمند پیگیــری و بهره گیری از امکانات 

الزم است.

با وجود کاهش 
مسافرت ها به دلیل 

شیوع کرونا، اما 
میزان فوتی ناشی 

از تصادف های 
رانندگی در 

جاده های استان 
در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته 
15درصد افزایش 

نشان می دهد
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قم: شــیر و لبنیات ازجمله مواد پروتئینی هستند که از یک سو 
کارشناســان بهداشتی بر مصرف آن تکیه داشته و از طرف دیگر 

به دلیل افزایش قیمت در حال حذف از سبد خانواده ها هستند.
اگرچه تمامی مسئوالن و کارشناسان بهداشتی به طور مستمر بر 
مصرف شیر و لبنیات اصرار دارند، اما گرانی افزون بر ۳۰ درصدی 
قیمت شــیر و محصوالت لبنی سبب کاهش قدرت خرید مردم 
شده و بی ثباتی در قیمت محصوالت لبنی صدای مصرف کنندگان 

را درآورده است.

هر هفته یک قیمتس
در همین زمینه یکــی از خریداران محصوالت لبنی به خبرنگار 
ما می گوید: محصــوالت لبنی هر هفته یک قیمت دارند و مدام 

در حال تغییر اند.
زهرا قمی بیان می کند: قیمت یک کیلو شــیر از ســال گذشته 
تاکنون بیش از چهار نوبت افزایش داشته و از قیمت هر کیلو ۲هزار 
و ۵۰۰ تومان در حال حاضر به کیلویی ۴ هزار تومان رسیده است.

وی می افزاید: قیمت سایر محصوالت مانند پنیر و ماست نیز به طور 
هفته ای توسط کارخانجات افزایش می یابد که این وضعیت برای 

مصرف کننده هم آزاردهنده و هم نگران کننده است.
وی می گوید: قیمت یک قالب پنیر از سال گذشته از ۵هزار و ۵۰۰ 
تومان در حال حاضر به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و قیمت ها 

لحظه ای در حال تغییراند و انگار نظارتی نیست!

نارضایتی فروشندگانس
در همین راستا یکی از فروشندگان مواد لبنی نیز به ما می گوید: 
افزایــش قیمت ها متأســفانه موجب افزایش حــس بدبینی در 
مصرف کنندگان شده و بســیاری از آن ها فروشندگان را مقصر 

می دانند.
علی روستا بابیان اینکه فروشندگان تنها سود مجاز و تعزیراتی را 
روی محصول اعمال کرده و اجناس خود را به فروش می رسانند، 
بیان می کند: متأسفانه از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر سه 
بار قیمت محصوالت تغییر کرده و فروشندگان دخل و تصرفی در 

قیمت ها ندارند. 
وی بابیان اینکه افزایش قیمت ها منجر به کاهش مشتری شده 
اســت، اظهار می کند: فروشندگان بابت گرانی محصوالت بیشتر 

متضرر می شوند، چون موجب کاهش خرید مردم شده است.

قیمت مصوبس
در همین راستا معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
قم در خصوص قیمت شیر می گوید: کارگروه تنظیم بازار استان ها 

هیچ دخالتی در افزایش قیمت ندارد.
امیرحسین پروان می افزاید: برای تعیین قیمت شیر و لبنیات باید 
شرایط و مشکات دامدار و تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده 
را با هم در نظر گرفت، اما افزایش قیمت های اخیر با وجود قیمت 

فعلی هیچ یک از طرفین را راضی نمی کند.

وی بیان می کند: برای تعادل بخشی به قیمت شیر باید در تأمین 
نهاده های دامی به قیمت دولتی، حمایت از دامدار و قطع دست 

واسطه ها اقدام کرد.

چرا شیر گران شد؟س
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در خصوص دالیل گرانی شیر 
توضیح می دهد: دلیل افزایش قیمت فراورده های لبنی و شــیر، 
افزایش قیمــت نهاده های دامی، خــود دام و تأمین علوفه آن و 

همچنین واکسن ها و مواد افزودنی است.
عباس پورمیدانی می افزاید: هزینه های کارگری به شدت افزایش 
 یافته است و از طرفی به دلیل اینکه برخی دامداران شیر را براساس 
قرارداد به  واسطه ها می فروشند، این موضوع هم گاهی اوقات مزید 
بر علت می شود. وی ابراز می کند: قم به دلیل اینکه با کمبود علوفه 
دامی مواجه است در زمینه تولید شیر و فراورده های دامی جایگاه 
خوبی در کشور ندارد. تولید ساالنه شیر در قم ۱۴۰ هزار کیلوگرم 

بود، اما اکنون به ۱۳۰ هزار کیلوگرم کاهش  یافته است.

قیمت شیرتو شیر محصوالت لبنی!

تولیدکننده و مصرف کننده هر دو شاکی هستند

گزارشگزارش

۷88۱zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. ناپســند شمردن- سبکســر- پوشیده 
و پنهــان ۲. قدیمی تریــن و بزرگ تریــن 
تشــکیات پرتــاب فضایــی فعــال در 
جهان که در قزاقســتان واقع شده اســت- 
قدیمــی  حمام هــای   آتش افروزنــده 
۳. ظــرف دهن گشــاد روغــن- از مزه ها- 
نــت   .۴ درودگــری  ابــزار  اقرارکــرده- 
بیمار- یــار دیرین گل و بلبــل و پروانه- 
ضمیمــه- مــادر ورزش هــا ۵. غمگین- 
میــوه ای از مرکبــات- ویتامیــن انعقــاد 
 خــون ۶. شــاخه ای از مکانیک- عنکبوت 
۷. بی دوام- ســازی شامل دو طبل کوچک 
که با چوب نواخته می شــود- لیست ۸. از 
صنایع جنبی سینما- تصدیق انگلیسی- از 
خواهــران برونتــه- گلدســته ۹. مهریه- 
مژده دادن- آموختنی لقمان ۱۰. ماده اولیه 
مهمات سازی- سیاف ۱۱. امر از رفتن- خانه 
بزرگ- بی ســواد ۱۲. غذای آبکی- شاد و 
خوشحال- ضربه ای در ورزش فوتبال- نت 
اســتمرار ۱۳. قرمزرنگ- از وسایل اداری- 
اجــاره- بعیــد ۱۴. نوعی مسلســل تمام 

اتوماتیک- رشته ورزشی اسبدوانی ۱۵. نام 
پسرانه وطنی- مظهر سبکی- قلب قرآن

۱. وضو- ماهی- نوعی رشته فرنگی تهیه شده 
از خمیر آرد ، آب یا تخم مرغ ۲. سیم ضخیم 
- محل سودن گندم- بدکار ۳. عضو دستگاه 
 تنفســی- خود را بزرگ پنداشتن- شاداب 
۴. آســیب و صدمه- از انگشــتان دست و 
پا- نوعی ابر ســفیدرنگ و شــفاف نازک 
که در ارتفاع نســبتا زیاد قراردارد- پیشوند 
نداری ۵. مربــی تیم ملی فوتبال و بازیکن 
ســال های قبل تیم فوتبال پرســپولیس 
که ســابقه حضور در بوخوم آلمــان را در 
 کارنامه دارد- دل آزار کهنه- داســتان بلند 
۶. گونه- پرهیزکار- قهر و غلبه کردن ۷. ظلم 
و ستم- زرنگی- یوم ۸. طایفه کم حرف- تن 
و بدن- خنده رو- پســوند شباهت ۹. آوای 
گربه- برادران بازیگر ســینمای کشورمان 
با نام های مهدی و ناصر- مظهر استقامت 
 ۱۰. قــوت دادن- عضوگزنــده- دیوار بلند 
 ۱۱. الفبای تلگراف- حرف ۱۹انگلیسی- تزویر 

 ۱۲. شهر توت- گرامیداشت- سنگریزه- ویتامین جدولی 
۱۳. حرفی در الفبای یونانی- پارسیان به آن هومرگی 
می گویند- ابزار درو ۱۴. ماهر و چیره دست- قراردادن- 
نوعی پارچه نخی باریک و فراخ چشمه ۱۵. سرگشته و 

حیران- گریختن- یار فرهاد 

  افقی

  عمودی
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