
 تخریب 172 واحد مسکونی غیرمجاز 
در مسیر کال اسماعیل آباد

از افزایش قیمت انفجاری 
تا خرید های هیجانی

مدت زمان خانه دار شدن هر ایرانی چقدر است؟ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد

بازگشایی حریم و بستر کال اسماعیل آباد مشهد امروز 
با الیروبی قسمتی از کال آغاز خواهد شد. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای خراســان رضوی با بیان این 
مطلب در تشریح این اقدام گفت: سال های گذشته 
متأسفانه شرکت آب منطقه ای به وظایف خودش در 
خصوص کال اسماعیل آباد عمل نکرده و موجب شده 
تا بستر و حریم این کال در محدوده این روستا توسط 

افراد حقیقی و حقوقی تصرف شود...

مســئوالن وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر 
همواره تحلیل می کردند که با توجه به 2.5 میلیون 
مسکن خالی در کشــور، عرضه به اندازه کافی وجود 
دارد و هرساله اعالم می کردند که رشد قیمت مسکن 
در حدود نرخ تورم یا پایین تــر از آن قرار می گیرد، 
برآوردهایی که می تواند از بررســی های آماری دفتر 
اقتصاد مسکن نشأت گرفته باشد. با این  حال اوضاع 

آن طور که مدیران این... .......صفحه 4 .......صفحه 2 
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ممنوعیت افزایش نرخ نان در خراسان رضوی
آیت اهلل علم الهدی در دیدار 

مسئوالن این قرارگاه تأکید کرد

قرارگاه مواسات 
مسجد محور باشد

جهاد کشاورزی و دادستانی 
همچنان پای کار مبارزه 

با تغییر کاربری ها

12 هکتار 
باغ ویال 

به حالت اول 
برگشت

با اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی 
زراعــی و باغ ها، 12 هکتــار از دیمه زارهــای پربازده 
شهرستان مشهد که در اشــغال حداقل 60 قطعه باغ 
ویال در مراحل ساخت بنا، دیوارکشی، پی کنی، انتقال 
غیرمجاز آب و... بود، آزادسازی شد.امید طهماسبی زاده، 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد و معاون رئیس 
سازمان جهاد کشــاورزی استان خراســان رضوی در 
تشــریح این اقدام به قدس گفت: بــه لطف هم افزایی 

نهادهای اعضای کمیته...

در نشست کارگروه ستاد تنظیم بازار تأکید شد

.......صفحه 2 

نقد و بررسی ویژه برنامه استانی که فرصت 
استفاده از یک منبرخانگی را می دهد

»تا آسمان« 
سمِت خدا

 امام جمعه مشهد گفت: قرارگاه مواسات برای اینکه به بهترین نحو 
کارش را انجام دهد باید مســجد محور باشد و این موضوع اثرات 
مثبتی دارد. آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی روز گذشــته در دیدار 

مسئوالن قرارگاه مواسات خراسان رضوی...

»تا آسمان« ویژه برنامه ای معارفی که پیش از اذان ظهر شبکه استانی 
خراسان رضوی پخش می شــود. این برنامه با رویکرد و ساختاری 
متفاوت توانسته جای خود را میان بینندگان شبکه استانی باز کند و 

.......صفحه 2 در قد و قامت برنامه »سمت خدا« در شبکه...

استاندار خراسان رضوی:
 مشهد بیشترین خسارت را •

از کرونا دید 
قدس: استاندار خراسان رضوی گفت: به دلیل خدماتی 
بودن کسب و کار در مشهد این شهر بیشترین خسارت را 

در ایام کرونا داشته است. 
علیرضا رزم حســینی استاندار خراسان رضوی در جلسه 
بررسی مشکالت حوزه گردشگری گفت: شهر مشهد که 
اغلب کسب و کار آن خدماتی است بیشتر از جاهای دیگر 
خسارت دید.  محمدصادق براتی، معاون هماهنگی و امور 
زائرین استانداری هم در این جلسه گفت: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا جلسه ای با مدیران گردشگری استان با چهار 
محور تأمین اجتماعی، مالیات، دستگاه های خدمات رسان 
و شهرداری تشکیل شد که بعضی ها عملیاتی شد و برخی 
مشکالت همچنان باقی اســت. وی افزود: در چهار ماهه 
اول امسال ۷ میلیون و 500 هزار زائر و مسافر وارد مشهد 
شدند که نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد کاهش داشته 
و از این تعداد ۷۳ درصد خراســانی بودند که مکان برای 
اقامت داشتند. معاون هماهنگی و امور زائرین استانداری 
ادامه داد: فقط ۳0 درصد اقامتگاه ها بازگشایی شدند که 
حدود ۷۸6 هتل و هتل آپارتمان هستند و تا االن بیش از 
2 هزار و 100 میلیارد تومان به بخش گردشگری خسارت 

وارد شده است.

تهران در مشهد!•
هادی ذالکی: به اظهارات رئیس کمیسیون حقوقی 
شورای اسالمی شهر مشــهد که در گزارش باشگاه 
خبرنگاران آمده، توجه کنید: اساســاً ورود شــورای 
عالی شهرسازی و معماری برای اصالح طرح تفصیلی 
قانونی نیست و باید در خود استان این اتفاق بیفتد، 
اصالح این طرح دســت کسانی افتاده که در مشهد 
حضــور ندارند و صالحیت این کار را هم ندارند؛ ولی 
در وزارت راه و شهرســازی مقرر شــد که اصالحات 
طــرح برود تهران و پایتخت نشــینان برای مشــهد 
تعیین تکلیف کنند؛ آن ها اختیاردار باشــند، اما برای 

هزینه ها و مسئولیت ها پاسخگو نباشند.

حقیقت چیست؟س
باید عرض کنم تنها دفتر مشاور تهیه طرح تفصیلی 
پیرامون حرم که با فشار شهرداری مشهد باید طرح 
را 6 ماهــه تحویل بدهد، در مشــهد بــوده و عمده 

اعضای آن نیز متخصصان مشهدی هستند.
ماجرا آنجا جذاب تر می شود که مشاوران طرح  تفصیلی 
هفت حوزه دیگر شهر مشهد که توسط شهرداری مشهد 
انتخاب شده اند همه تهرانی بوده و دفتر اصلی شان نیز 
در تهران است. آن ها 1۳سال است در حال تهیه طرح 
هستند. کارفرمای طرح تفصیلی پیرامون حرم، وزارت 
راه و شهرسازی است و کارفرمای هفت طرح تفصیلی 

دیگر، شهرداری مشهد!
بــرای اثبــات ایــن بند، رجوع شــود بــه عملکرد 
مرکزی(،  شــرق(، طاش)حــوزه  مهرازان)جنــوب 
آرمانشــهر)میانی شــرقی(، نقــش پیراوش)جنوب 
پارسوماژ)میانی  غربی(،  نقش محیط)شمال  غربی(، 
غربی(، طرح آمایش)شمال شرقی( و دانشگاه تهران 
کــه دفتر »طــرح حریم رضوی« در مشــهد وظیفه 
مطالعات )ثامــن( را بر عهده دارد و دفتر دیگری در 

تهران ندارد.
با وجــود اینکه تصمیــم اولیه تغییــرات در بافت 
پیرامون حرم در ســال1۳۷1 از تهران شروع شد، 
اما اصلی ترین بازیگران آن در سال های بعد همگی 
مشــهدی بودند که در رأس آنان شهرداری مشهد 
همواره در تمامــی ادوار نقش اول بود و البته عدم 
نظارت شــورای عالی معماری و شهرسازی ایران در 

سال های بعد مشهود است.
امــا از ســال 1۳۹۳ که شــورای عالــی معماری و 
شهرسازی ایران برای جلوگیری از آسیب های بیشتر 
به دور حرم )که هر زائر و مجاوری امروز آن را حس 
می کند( ورود پیدا کرد، انتقادها به اینکه »چرا تهران 
)منظور شورای عالی شهرسازی است( در مورد مشهد 

تصمیم گیری می کند؟« قوت گرفت.
آیین نامه نحوه بررســی و تصویب طرح های توسعه 
و عمــران ناحیــه ای، منطقه ای و ملــی و مقررات 
شهرســازی و معماری در مــاده 6  به صراحت بیان 
می کند که: نحوه بررسی و تصویب طرح های ویژه ای 
که ضرورت تهیه آن ها در چارچوب وظایف قانونی به 
تصویب شــورای عالی می رسد، توسط شورای عالی 

مذکور تعیین خواهد شد.

خبرخبرچشم سومچشم سوم

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 شماره 9322 
ویژه نامه 3701 
+ صفحه »میهن« 

     صفحه 1 خراسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 1110-99 مورخ 99/04/16 هیئت به ش��ماره کالس��ه 177-98 موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمان 
آذری  فرزند انا محمد بش��ماره شناس��نامه 526 در یک باب منزل به مساحت 177.60 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه 
کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای صادق صدیق زاده فرزند محمد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9904443
تاریخ انتشار نوبت اول:  13                  /05                  /99   تاریخ انتشار نوبت دوم: 28                  /05                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد -  احمد اصغری شیروان

 شهرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
5 آئی��ن نامه مالی ش��هرداری ها و در اجرای 
تصویب نامه شماره 38326ت27506 مورخه 
1381/9/5 هیئت محترم  وزیران جهت رفع 
نیاز امور مربوط به نظافت وپذیرایی وارسال 
مراسالت، خدمات روابط عمومی، امور مربوط 
ب��ه حم��ل و نقل، ام��ور مرب��وط ب��ه تعمیر و 
نگهداری ماشین آالت شهرداری ونگهداری 
فضای س��بز پارک دانشگاه نس��بت به خرید 
خدمت از ش��رکت های واج��د صالحیت اقدام 
نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند 
از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10روز 
نس��بت به دریاف��ت اوراق مناقص��ه و ارائه 
پیشنهاد به امور مالی شهرداری مراجعه ویا 
با شماره تلفن 05157222276تماس حاصل 

نمایند. 
حسین زاده شهردار گناباد

 تجدید آگهی مناقصه کتبی
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 ش��هرداری گناب��اد در نظر دارد با اس��تناد  ش��یوه 
نام��ه ام��ور س��رمایه گ��ذاری و م��اده 13 آئین 
نام��ه مالی ش��هرداری ها نس��بت ب��ه واگذاری 
م��زارع  از  ام��ور کاش��ت. داش��ت وبرداش��ت 
و نهالس��تان ه��ای س��طح ش��هر را ب��ه بخ��ش 
خصوصی از طریق س��رمایه گذاری ومش��ارکت 
اق��دام نمای��د. ل��ذا متقاضی��ان واجد ش��رایط                                                      
 می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان وارائه 
پیش��نهاد به واحد س��رمایه گذاری و مشارکت 
ش��هرداری مراجع��ه وی��ا جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر با ش��ماره تلفن ه��ای 05157229939 
نماین��د. حاص��ل  تم��اس  و05157222276 

حسین زاده شهردار گناباد 
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 آگهی فراخوان
ایرنا: رئیس هیئت بوکس خراسان رضوی گفت:  سرمایه گذاری ومشارکت

محمدرضا غالمی، مربــی و داور ارزنده بوکس 
چناران بر اثر ابتال به ویروس کرونا درگذشــت. 
امیرحسین اخوان گفت: مرحوم غالمی دست کم 
پنج ســال ریاســت هیئت بوکس شهرســتان 
چنــاران را برعهده داشــت. وی ادامه داد: آن 
مرحوم جزو انســان های بااخالق و وارســته و 
پرتالش در عرصه ورزش و قهرمانی بوکس بود 
و دیروز با داشــتن 45سال ســن بر اثر ابتال به 

ویروس کرونا جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
رئیس هیئت بوکس خراسان رضوی گفت: مرحوم 
غالمــی در عرصــه داوری و مربیگری شــاگردان 
بسیاری را تربیت کرد. او همچنین نماینده کمیته 
مربیان در غرب استان خراسان رضوی بود و چندین 
مقام قهرمانی در کارنامه ورزشی خود داشت. اخوان 
افزود: سیزدهم تیرماه امسال هم علی براتی چیتگر، 
بوکسور نوجوان اهل خراســان رضوی و عضو تیم 
بوکس استان بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع کرد. 

ایرنا: معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی خراســان جنوبی گفت: از ابتدای دولت 
یازدهــم ۹14 طرح هادی روســتایی با اعتباری 
معادل 15 میلیــارد و 500 میلیون تومان در این 

استان تهیه شده است. 
قاسم تنها افزود: از این تعداد روستای دارای طرح 
هادی، تاکنون در 561 روســتا اجرای طرح هادی 
شــروع و اعتباری افزون بــر 142 میلیارد و ۸5۸ 

میلیون تومان برای آن ها صرف شده است.
وی اضافه کرد: در راستای بهره مندی روستاییان از 
مسکن مقاوم تاکنون 5هزار و 206 هکتار زمین در 

استان خراسان جنوبی تأمین شده که در این زمینه 
نیز از ســال 1۳۹2 تاکنون رشــدی معادل 2۹.6 

درصد را شاهد بوده ایم.
طرح  هادی روســتایی طرحی اســت که ضمن 
ســاماندهی و اصالح بافت موجود، میزان و مکان 
گســترش آینده و نحوه اســتفاده از زمین برای 
عملکردهای مختلف از قبیل مســکونی، تجاری و 
کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های 
عمومی  روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات 
طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی 

و طرح های جامع ناحیه ای تعیین می کند.

حسین پورحســین: مدیرکل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی با اشاره به شــرایط خاص کرونایی 
موجود در اســتان گفت: امسال مسئولیت برگزاری 
آزمون سراسری برای حدود ۳5 هزار داوطلب در 14 
شهرستان استان و پنج ناحیه شهر مشهد به آموزش 
و پرورش واگذار شده است، بنابراین نظارت بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی و آماده سازی تمامی مقدمات 
برای برگزاری هرچه بهتر این آزمون تأکید شده است.

قاسمعلی خدابنده با بیان اینکه احتمال سفید شدن 
وضعیت اســتان در ماه های آینده بسیار کم است، 
خاطرنشان کرد: به طور قطع ارائه برنامه واحد برای 
حدود 54 هزار کالس درس استان با شرایط مختلف 
و متفاوت میسر نیست، بنابراین شوراهای آموزش و 
پرورش و کمیته های توسعه مدیریت در شهرستان ها 
در خصوص چگونگی فعالیت کالس های درس در 
ســال تحصیلی پیش رو اختیارات الزم را خواهند 
داشت و تنها اصول کلی برنامه ها از سوی اداره کل 

آموزش و پرورش استان ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: مالک تصمیم گیری برای نحوه فعالیت 
کالس های درس، وضعیت منطقه و حضور و چگونگی 
فعالیت همکاران ما نیز براساس وضعیت منطقه ای که 
مدرسه در آن واقع شده است، خواهد بود. خدابنده با 

تأکید بر اینکه شبکه شاد تنها و مطمئن ترین شبکه 
برای آموزش های مجازی اســت، گفت: در خصوص 
دانش آمــوزان مقطع ابتدایــی و به خصوص پایه اول 
ابتدایی شرایط کمی سخت تر و حساس تر است، چراکه 
این دانش آموزان در ابتدا نیاز به ایجاد ارتباط اولیه با 
معلم و یکسری آموزش های اولیه دارند، بنابراین باید 
تالش کنیم تمام شرایط را برای حضور دانش آموزان 
پایــه اول حتی با حداقل تعداد ممکن در یک کالس 
فراهم کنیم تا آموزش های اولیه به این دانش آموزان 
ارائه شــود، ضمن اینکه پیشــنهاد دیگر ما به وزارت 
آموزش و پرورش این بــود معلمان پایه اول ابتدایی 
همراه دانش آموزان کالس خود به پایه باالتر منتقل 
شوند، البته این راهکار با محدودیت های خاصی همراه 

است و نیاز به بررسی  دارد.

قــدس: مســئول برنامه ریزی گــروه داخلی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: از ابتدای 
شــیوع ویروس کووید1۹، اعضای هیئت علمی 
گروه داخلی این دانشگاه در امر درمان بیماران 
کرونایی به صورت مســتمر مشــارکت داشتند 
و بــه عنوان بزرگ ترین گروه آموزشــی، درگیر 
ویزیت بیماران بســتری بوده و بی وقفه در حال 

خدمت رسانی به این نوع بیماران هستند.
دکتر مهنــاز مزدوریان اظهار کــرد: با افزایش 
تعداد بیماران کرونایی و موج دوم شیوع بیماری 
کرونا، روزانــه و حتی در روزهای تعطیل حدود 
250 بیمار بســتری در بیمارستان امام رضا)ع( 
و حــدود 120 بیمار در بیمارســتان قائم)عج( 
توســط 21 نفر از اســتادان هیئت علمی گروه 
داخلی ویزیت می شدند و همزمان نیز دستیاران 
داخلی هم حضوری مســتمر در ویزیت بیماران 
کرونایی داشــتند و روزانه 2۳ دستیار مشغول 

خدمت رسانی به این نوع بیماران هستند.
عضو هیئت علمی گروه داخلی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد با ذکر این نکته که کرونا بیماری  
سرســختی بوده که فعاًل همراه ماســت و تمام 
نشده اســت، بیان کرد: بحران کرونا هنوز تمام 

نشده اســت و از مردم خواهشمندیم با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گــذاری 
اجتماعــی کمک بــه کاهش بیمــاران مبتال و 

بستری نمایند.
دکتر مزدوریان ضمن ابــراز امیدواری روزهای 
بهتر در آینده و ریشه کنی کامل ویروس منحوس 
کرونا، گفت: از مردم استدعا داریم رعایت حال 
مدافعان سالمت را که 6 ماه مداوم درگیر ویزیت 
بیماران و حضور مستمر در بیمارستان هستند 
را داشته باشند، همه می گویند خسته شده ایم، 
حرفشــان را هم قبــول داریم، امــا بدانند که 
خســتگی آنان بیشتر از کادر درمانی کرونایی ها 
که لباس های ســخت بر تن دارنــد و لحظه ای 

فرصت استراحت ندارند، نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تشریح کرد

آخرین خبرها از سال تحصیلی جدید مدارس 
مسئول برنامه ریزی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

مردم هوای کادر درمان را داشته باشند

کرونا، جان بوکسور خراسان رضوی را گرفت

با اعتباری معادل 1۵ میلیارد تومان در حال انجام است

۹1۴ طرح هادی روستایی خراسان جنوبی 

.......صفحه 2 

.......صفحه ۳ 



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد

تخریب172واحدمسکونیغیرمجازدرمسیرکالاسماعیلآباد
هاشم رسائی فر: بازگشایی حریم و بستر کال 
اسماعیل آباد مشهد امروز با الیروبی قسمتی از 

کال آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان 
رضوی با بیان این مطلب در تشریح این اقدام 
گفت: سال های گذشته متأسفانه شرکت آب 
منطقه ای به وظایف خودش در خصوص کال 
اسماعیل آباد عمل نکرده و موجب شده تا بستر 
و حریم این کال در محدوده این روستا توسط 

افراد حقیقی و حقوقی تصرف شود.
 
تخریب172واحدمسکونیس

محمد عالیی در ادامــه افزود: در حال حاضر 
کال روســتای اســماعیل آباد که روســتایی 
چسبیده به مشــهد است وضعیت نامناسبی 
دارد و به دلیل تجاوزاتی که به حریم و بســتر 
کال در این قسمت شده است، با وقوع سیالب 

اتفاق های دردناکی رخ می دهد.
وی یادآور شــد: بیــش از 6 کیلومتر از حریم 
و حدود 50 هکتار از بســتر کال اسماعیل آباد 
مورد تجاوز توسط افراد مختلف قرار گرفته که 
172 واحد مسکونی از 15 تا 100 درصد داخل 

بستر کال واقع شده اند که باید تخریب شوند.

درخواستهمکاریازمتصرفانس
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان 
رضوی اظهار کرد: تکلیف شرکت آب منطقه ای 
این اســت که بستر کال را رفع تصرف نماید، 
متصرفان با شــرایطی که تعریف شده معلوم 
شــده اند و از فردا )امروز( رفع تصرف را از کال 

روستای اسماعیل آباد مشهد 
شروع خواهیم کرد. الیروبی 
که مشخص  قســمت هایی 
شده آغاز می شود. در فاصله 
یک ماه به کسانی که بستر 
کال را تصرف کرده اند اخطار 
خواهیم داد که آنجا را تخلیه 
نمایند. کسانی که همکاری 
الزم را داشته باشند با اعالم 
مشهد  شــهرداری  آمادگی 
کمک هــای  از  می تواننــد 
شــهرداری برخوردار شوند، 
اما اگــر کســانی حاضر به 

همکاری نباشند اتفاق بدی 
خواهــد افتاد. بــرای آن ها 
شکایت کیفری از سوی آب 
منطقه ای صورت می گیرد و 
بدانند خانه هایی که در بستر 
کال ساخته شده حتماً خراب 
می شوند. امتیازات آب، برق 
و گاز آن ها نیز قطع خواهد 
شد و حتی باید اجاره بهای 
ســال هایی که از بستر کال 
اســتفاده می کردنــد را هم 
پرداخت نمایند، همان طور 

که عنوان شد این ها در صورتی خواهد بود که 
حاضر به همکاری نباشند. 

آخرینوضعیتپروندهکالچهلبازهس
ورودخانههایطرقبهشاندیز

عالیی همچنین در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده کال چهل بازه و ساماندهی رودخانه های 
طرقبه شاندیز گفت: پرونده چهل بازه به جد از 
طرف ما در حال پیگیری و در دفتر رئیس قوه 
قضائیه در حال رسیدگی است. پس از آن هر 

حکمی صادر شود همان اجرا خواهد شد. 
در مورد تجاوز به بســتر رودخانه های طرقبه 
شــاندیز باید گفت: سال گذشــته در جریان 
ســیالب های رخ داده خیلی از پل ها خراب و 
قســمت هایی نیز تخریب شد و امسال نتیجه 
آن را دیدیم که با ســیالب بیشــتر نسبت به 
پارسال، مشکالت چندانی پیش نیامد. اما آنچه 
مسلم است تصرفات زیادی در این قسمت ها 
شده و قیمت های بسیار باالیی هم دارند تمام 
تالش ما این است که تصرف جدیدی صورت 
نگیرد و هر آنچه در بستر رودخانه های طرقبه 
شاندیز ساخته شده و متصرفان تصرف کردند 

باید تخریب شود.

 سرپرست اداره کل بیمه سالمت 
در گفت وگو  با قدس خبر داد

پرداخت 197 میلیارد تومان طلب •
مؤسسه های درمانی خراسان رضوی

پرویــن محمــدی: 
بیــش  پرداخــت  بــا 
از 197 میلیــارد تومان 
افزون بر 85درصد بدهی 
ســال98 بیمه سالمت 
اســتان به مؤسسه های 

درمانی تسویه شد. 
این مطلب را دکتر علیرضا رمزی، سرپرست اداره کل بیمه 
سالمت خراســان رضوی در گفت وگو با خبرنگار ما عنوان 
کــرد و گفت: با هدف ارائه خدمات مطلــوب به بیماران و 
بیمه شــدگان در دوران کرونایی و همچنین افزایش سطح 
رضایتمنــدی هم در بیمه شــدگان و هــم ارائه دهندگان 
خدمــات درمانی در هفته گذشــته 197 میلیارد تومان از 
مطالبات ســال98 و 99 مؤسســه های غیر دانشگاهی  و 
بخشی از مطالبات سال99 دانشگاه ها و دانشکده های علوم 

پزشکی استان پرداخت شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تخصیص بخشی از اعتبارات 
درمــان مربوط به ســال های 98 و99، بخشــی از مطالبات 
دی98 دانشــگاه ها و دانشــکده های علوم پزشکی خراسان 
رضوی و همچنیــن مانده مطالبات مهــر لغایت بهمن 98 
مؤسسه های غیردانشگاهی سال98 جمعاً به مبلغ 197میلیارد 

و 294 میلیون تومان تسویه و پرداخت شد.
سرپرســت اداره کل بیمه سالمت خراســان رضوی در این 
خصوص توضیح داد: پرداخت مطالبات مهر لغایت بهمن 98 
درمانگاه ها و مراکز پاراکلینیک، شیمی درمانی و دیالیز جمعاً 
به مبلغ 80 میلیارد و 849 میلیون تومان و نیز مانده مطالبات 
مهر تــا بهمن 98 بخش بســتری بیمارســتان های غیر از 
دانشگاهی و مانده مطالبات دی ماه 98 و بخشی از مطالبات 
بهمن98 داروخانه ها جمعاً به مبلغ 72 میلیارد و 832 میلیون 

تومان پرداخت گردید. 
دکتر رمــزی در ادامــه یادآور شــد: مبلــغ 14 میلیارد و 
644 میلیون تومان نیز به عنوان بخشی از مطالبات دی ماه 

98 بیمارستان های دانشگاهی واریز شد.
دکتر علیرضا رمزی اظهار امیدواری کرد با پرداخت مطالبات 
تیرماه 99 ســطح یک روستایی دانشــگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشــکی به مبلغ 6 میلیــارد و 826 میلیون تومان در 
این هفته بخشی از مطالبات غیرپرسنلی سطح یک روستایی 
دانشــگاه ها نیز عالوه بر مبالغ فوق به میــزان 18میلیارد و 
423 میلیون تومان پرداخت گردد.  سرپرست اداره کل بیمه 
سالمت خراسان رضوی تصریح کرد: از اسفند سال گذشته با 
شیوع بیماری کووید19 تا نیمه مرداد 1399 بیش از هز ار و  
38 میلیارد تومان اعتبار به این اداره کل اختصاص یافت که 
به حساب دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین مؤسسه های 

غیردانشگاهی واریز شده است.

 آغاز ساخت باند دوم جاده•
 نصرآباد - تربت جام

اجرایی  عملیات  قدس: 
3 کیلومتــر از باند دوم 
جاده شــهر نصرآباد به 
خراســان  در  تربت جام 
رضوی بــا بیش از 170 
میلیارد ریال اعتبار آغاز 
شــد.فرماندار تربت جام 

گفت: این طــرح نیمه تمام یکی از مهم ترین طرح های ملی 
کشــور است که در قالب جاده مشــهد به مرز دوغارون اجرا 
می شود. مرتضی حمیدی افزود: هم اکنون عملیات زیرسازی و 
قیرپاشی این جاده از سمت مشهد به تربت جام و برعکس آغاز 

شده که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید. 
وی بــا بیان اینکه جاده مشــهد به مرز دوغــارون افزون بر 
270 کیلومتر اســت، ادامه داد: این جــاده ترانزیتی یکی از 
مهم ترین شریان های جاده ای شرق کشور است که با توجه به 
تردد فراوان انواع کامیون های ترانزیتی به سوی گذرگاه رسمی 
دوغارون، ســاخت این جاده یکی از راه های پرخطر اســتان 
خراسان رضوی را حذف می کند.فرماندار تربت جام گفت: باند 
دوم جاده نصرآباد - تربت جام از خروجی شهر نصرآباد تا ابتدای 
روستای قله سرخ به طول 3 کیلومتر رفت و 3 کیلومتر برگشت 
است. وی افزود: با بهره برداری از این پروژه ملی و پس از تأیید 
نهایی شورای ترافیک خراسان رضوی، ساخت دو میدان ورودی 

به شهر نصرآباد از سوی مشهد و تربت جام آغاز خواهد شد.

آیت اهلل علم الهدی در دیدار 
مسئوالن این قرارگاه تأکید کرد

قرارگاه مواسات مسجد محور باشد
ایرنا: امام جمعه مشهد 
گفت: قرارگاه مواســات 
برای اینکــه به بهترین 
نحو کارش را انجام دهد 
باید مسجد محور باشد و 
این موضوع اثرات مثبتی 

دارد.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی روز گذشته در دیدار مسئوالن 
قرارگاه مواسات خراسان رضوی افزود: وقتی کمکی از سمت 
مسجد باشد مردم این یاری را از سمت خدا و دین می بینند 
و حس بدی نســبت به دریافت کمک ندارند. مردم راحت تر 
می توانند برای اظهار حاجت به مسجد مراجعه کنند تا اینکه 
سراغ شخص بروند. با این عمل مرجع دین مردم یعنی مساجد 
مرجع دنیای مردم هم می شــود و این گونه توجه بیشتری 
به مساجد می شود.وی ادامه داد: در مساجد، هم فرد نیازمند 
و هــم خیرین حضور دارند. در زمــان قدیم این طور بود هر 
نمازگزار که به مسجد می آمد در انتهای نماز هر کسی در حد 
توانش کمک می کرد تــا حاجات نیازمندان محله را برطرف 
کنند این ها با مســئولیت امام جماعت صــورت می گرفت، 
بنابرایــن اگر این کار را هم ما انجام بدهیم یک روش ثابت و 
قطعی برای قرارگاه مواسات پیش خواهد آمد. اگر هر فردی 
بخواهد جداگانه تشکل مردمی تشکیل بدهد ما به هدف اصلی 

قرارگاه مواسات نخواهیم رسید.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه به واسطه 
فرموده مقام معظم رهبری در خصوص قرارگاه مواسات التهاب 
اجتماعی اتفاق نیفتاد، افزود: این گرانی هایی که ناگهان برای 
همه پیش آمد مردم را اذیت کرد، اما به واسطه مواسات این 
التهابات بسیار کم شد. آیت اهلل علم الهدی گفت: این فرمایش 
مقام معظم رهبری، اثر اجتماعی و امنیتی بسیار باالیی بر این 
روزهای جامعه گذاشت که چند برابر اثر خود مواسات بود و 
اثر بیشتر این فرمایش رهبری مستلزم هماهنگی بسیار باالی 
دستگاه های مختلف قرارگاه مواسات است. رزمایش مواسات 
نیازمند تمرکز و همکاری همه دستگاه ها از جمله کمیته امداد 
و هالل احمر است.وی افزود: در حاشیه شهر هم نیز پهنه بندی 
حاشیه شهر یک مسئله اجرایی بسیار قوی است که می تواند 
تعداد افراد نیازمند را دقیق تر به قرارگاه مواسات معرفی کند. در 
مسئله اطعام ماه محرم هم شما عزیزانی که در قرارگاه مواسات 
هستید کمک کنید که شعائر امام حســین)ع( زنده بماند.

نماینده تام  االختیار سازمان سنجش آموزش 
کشور خبر داد

 دانشگاه فردوسی مشهد میزبان•
 ۲1 هزار و۴۰۰ داوطلب کنکور سراسری 

نماینــده  ایســنا: 
ســازمان  تام االختیــار 
کشور  آموزش  سنجش 
فردوسی  دانشگاه  گفت: 
مشهد در طول چهار روز 
متوالی، میزبان 21 هزار 
و 400 داوطلــب کنکور 
سراسری خواهد بود. دکتر جواد ساده در خصوص تمهیدات 
دانشگاه فردوسی مشــهد برای برگزاری کنکور کارشناسی 
اظهار کرد: مطابق آزمون های قبلی تمام تالش خود را کرده ایم 
تا پروتکل هایی که به ما ابالغ شــده است را به خوبی رعایت 
کنیم. این پروتکل ها پیش از برگزاری آزمون، پس از برگزاری 
هر مرحله از آزمون و حین برگزاری آزمون را شامل شده که 

در 4.5 روز تقسیم می شود. 
وی افزود: یکی از پروتکل هایی که در حال حاضر وجود دارد، 
موضوع فاصله گذاری اجتماعی است. براساس استانداردی که 
به ما ابالغ شده، این فاصله 1.8 متر است. ما تالش کردیم تمام 
حوزه ها را براساس همین معیار چیدمان کنیم و این مسئله 
سبب شد نسبت به آزمون های قبلی که فواصل کمتری برای 
آن ها پیشنهاد شــده بود، محدودیت مکانی برای حوزه ها به 
وجود بیاید. در این راستا سعی کردیم از تمام امکاناتی که در 

دانشگاه فردوسی مشهد وجود دارد، استفاده کنیم. 
ساده خاطرنشان کرد: از داوطلبان و همراهان آن ها خواهش 
جدی داریم هشدارها، پروتکل ها و فواصلی که با عالمت گذاری 

روی زمین در نظر گرفته شده است را رعایت کنند. 
مدیر خدمات آموزشی دانشــگاه فردوسی مشهد بیان کرد: 
حوزه امتحانــی داوطلبانی کــه به علت ابتال بــه کرونا در 
بیمارستان بستری هستند، دانشگاه نیست و دفترچه آزمون 
توسط نماینده دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان به دست 

این افراد می رسد. 
برای آن دسته از داوطلبانی که در بدو ورود به حوزه برگزاری 
آزمون تب سنجی شده و مشکوک شناسایی می شوند، در هر 
حوزه اتاق هایی ایزوله و مستقل در نظر گرفته شده است. در 
هر اتاق یک نفر یا درنهایت دو نفر قرار خواهند گرفت. بنابراین 
آزمون این افراد کامالً جدا برگزار می شــود و حتی برخی از 
دانشکده ها فضایی محصور اما باز دارند که جزو قسمت هایی 

است که برای این گونه داوطلبان در نظر گرفته شده است. 

به همت اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی انجام شد

آیین رونمایی از کتاب »رخدادی •
شگفت کرونا«

 قدس: آیین رونمایی از کتاب »رخدادی شــگفت کرونا« با 
حضور نویسنده کتاب در محل اداره کل کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی برگزار شــد.مدیرکل کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به شرایط خاص کشور 
و جهان پس از شیوع ویروس کرونا گفت: این اتفاق بسیاری 
از قوانین زندگی بشــری را تغییر داده است و نگارش کتاب 
»رخدادی شگفت کرونا« مطمئناً به آرامش روحی مردم کمک 
می کند.حجت االسالم سبزیان ادامه داد: با توجه به نوع نگرش 
و نگاه دینی و اجتماعی نویسنده، این کتاب فضای جامعه را 
برای پندگیری و درس هایی که کرونا به جامعه بشری می دهد 
آماده می کند.وی ادامه داد: این کتاب به تمامی کتابخانه های 
عمومی اســتان ارســال می شــود و کتابداران استان نیز در 

صفحات مجازی کتابخانه ها به معرفی آن خواهند پرداخت.
حجت االسالم محمود روحانی نژاد، نویسنده کتاب نیز در این 
مراســم در مورد انتخاب نام کتاب گفت: رهبر معظم انقالب 
در نخستین فرمایشــات خود در خصوص این اتفاق و شیوع 
ویروس کرونا از آن به عنوان یک آزمایش، آزمون و رخدادی 
شگفت یاد کردند و بر همین مبنا نام کتاب »رخدادی شگفت 
کرونا« انتخاب شــد. مسئول ستاد بازســازی عتبات عالیات 
خراســان رضوی در ادامه به بخش های مختلف کتاب اشاره 
کرد و ادامه داد: این کتاب در سه فصل تدوین شده و در فصل 
اول با عنوان تست کرونا به تستی که کرونا از جامعه انسانی 

گرفت اشاره شده است.
وی ادامــه داد: در فصل دوم نیز نظر فقها و مراجع تقلید در 
خصوص این گونه حــوادث و مداومت بر اذکار برای ایمنی از 
بالها و کرونا، قرائت قرآن، زیارت عاشــورا و حدیث کســا و 
در فصل سوم نیز ســرفصل هایی مانند بالها به بیانی دیگر، 
طبقه بندی بالها، انواع بالها، راه حل همه مشــکالت بشــر و 

مصون بودن انبیا و پیروان آن ها از قهر الهی بیان شده است.
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 ایرنا: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تغییر نرخ از سوی نانوایان •
یارانه ای یا نیمه یارانه ای پذیرفته نیست و سهمیه آرد نانوایانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند یا اقدام به 

فروش آرد سهمیه خود نمایند قطع شده و نانوایی آن ها پلمب می شود.
علی رســولیان در نشست کارگروه ستاد تنظیم بازار خراســان رضوی افزود: کارگروه تنظیم بازار 
پیش ازاین قیمت نان در این استان را بیشتر از نرخ سایر استان ها تصویب کرد، بنابراین تغییر نرخ 
از ســوی آنان قابل پذیرش نیست و بازرسان موظف هستند با متخلفان برخورد قانونی داشته 

باشند.
وی ادامه داد: عرضه نان با آرد و قیمت آزاد در حال پیگیری است، ولی تاکنون ابالغیه ای در 
این زمینه به این اســتان ارسال نشده است.معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوی نیز در این نشست گفت: برخی نانوایی ها اقدام به افزایش 
خودســرانه قیمت نان کرده اند و به بازرسان اتحادیه نانوایان تذکرات الزم داده شد تا مانع 
از تغییر نرخ نان شوند و نانوایان را توجیه کنند که تا زمان اعالم تغییر نرخ حق هیچ گونه 

افزایش قیمت را ندارند.
علی غفوری مقدم عرضه خارج از شــبکه آرد و وجود نانوایی های غیرمجاز را از دیگر 
موارد تخلف صنف خبازان دانست و افزود: به اتحادیه نانوایان مشهد تذکر داده شد که 

اطالع رسانی وسیعی در زمینه رعایت نرخ مصوب انجام دهد. 
محمدجواد ساعدی، سرپرســت معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون 9 هزار و 753 فقره بازرسی 
از نانوایی های اســتان انجام شده که هزار و 240 فقره تخلف کشف و 964 پرونده با 

مبلغ 34 میلیارد و 500 میلیون ریال برای متخلفان تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز گفت: برخی فشار بسیار بر تعزیرات 
حکومتی برای جلوگیری از برخورد قانونی با متخلفان وارد می کنند که شایسته نیست.

ســید مرتضی مدنی افزود: چند سال اســت که برخی نانوایان در مشهد به صورت 
غیرمجاز فعالیت داشته و اکنون نرخ نان خود را افزایش داده اند، نباید اتحادیه با این 
نانوایی ها مماشــات کند، زیرا نانوایی های غیرمجاز با تغییر نرخ نان فضایی به وجود 
آورده اند که برخی نانوایی های مجاز نیز اقدام به عدول از نرخ مصوب کرده اند.رئیس 
اتاق اصناف مشــهد هم در این نشست با بیان اینکه پلمب هر واحد نانوایی، چندین 
شــغل را از بین می برد، گفت: نانوایی که آرد را از کارخانه با فاکتور رسمی به قیمت 
آزاد می خرد، نان خود را نیز به قیمت آزاد می فروشد.محمود بنانژاد افزود: قیمت های 
چندگانه در عرضه نان موجب بروز مشکل شده و نظارت را دشوار کرده است، بنابراین 
پیشنهاد می شود دو قیمت برای نان شامل نان یارانه ای و نان آزاد در نظر گرفته شود.

احمد فیاض: »تا آســمان« ویژه برنامه ای 
معارفی که پیش از اذان ظهر شبکه استانی 
خراسان رضوی پخش می شود. این برنامه با 
رویکرد و ســاختاری متفاوت توانسته جای 
خود را میان بینندگان شــبکه استانی باز 
کنــد و در قد و قامت برنامه »ســمت خدا« 
در شبکه ســه برای خراسانی ها ظاهر شود. 
با این ویژه برنامه شــبکه استانی، مخاطب 
می تواند از یک منبر خانگی بهره مند شــود 
و در مناســبت های مختلف مذهبی نیز از 
جشن و سرور و یا مجلس ذکر مصیبت در 

منزل خود برخوردار شود.
این برنامه تلویزیونی موفق که به تهیه کنندگی 
محمدعلی صادقی تولید می شــود با سلسله 
موضوعات متنوعــی مانند مباحث معرفتی، 
گفت وگوهای کوتــاه اخالقی، آموزش احکام 
فرزندان و والدیــن، آموزه های قرآنی، تربیت 
دینی فرزندان، حضور کارشناسان سرشناس 
و زبــده معارفی که نیازهای اعتقادی، دینی، 

مذهبی و... مخاطبان را پاسخگو هستند.
»تا آســمان« به صورت زنده پخش می شود و 

همزمان با این برنامه، قرائت قرآن مجید، اذان 
و نماز جماعت و... در فضایی معنوی و عرفانی 

پخش می شود.
یک کارشــناس مســائل دینی - اعتقادی و 
مجری برنامه هــای دین، نشــاط زندگی و 
پرسمان دینی حرم مطهر امام رضا)ع( درباره 
»تا آســمان« می گوید: امروزه بشــر در این 
وانفسای معضالت و زندگی مدرن، خود را گم 
کرده و همواره به دنبال گمشده ای می گردد 
غافــل از این کــه خلقت انســان با گرایش 

توحیدمحور  ارزش هــای  به 
گــره خــورده و آســایش و 
آرامــش درونــی او فقط در 
مســائل  به  پرداختن  گــرو 
دنیوی و مادی نیســت، بلکه 
در بازگشــت به خویشتن و 
پرداختن به فطرت و معنویت 
تأمین  این آرامش و آسایش 
چون  برنامه هایی  می شــود. 
»تا آســمان« در جهت اغنای 
نیازهای اعتقــادی و دینی و 

مذهبی مفید واقع شــده و نقش بسزایی در 
افزایش بصیرت و معرفت 

مخاطب ایفا کرده است.
علی اکبر  حجت االسالم 
بیان  در  روحانی مقــدم 
ســاختاری  ویژگی های 
ایــن برنامه افــزود: »تا 
آسمان« با مخاطب خیلی 
برقرار  ارتبــاط  راحــت 
می کند و نحــوه اجرای 
است  گونه ای  به  مجری 
کــه گویا اصــالً پخش 

زنده نیست .کارشــناس مذهبی برنامه های 
عصربخیر بچه ها و فیتیله شبکه دو و مشاور 
خانواده رادیو دری در ادامه گفت: این برنامه 
بدون تعصب و جبهه گیــری اولیه به منازل 
مخاطبانش می رود و صداقت را شرط ارتباط 

با آن ها می داند که پسندیده است.
گفتنی است این برنامه هر روز ساعت 11:45 
آغاز می شــود و مخاطبان از سراســر کشور 
بــه آن توجه ویژه ای دارنــد و پس از پخش 
تلویزیونی، برنامه در فضای مجازی )تلگرام، 
ســروش، گپ، ایتا، واتس آپ و آپارات( هم 

منتشر می شود.

 معرفی یک ویژه برنامه شبکه استانی
 که فرصت استفاده از یک منبر خانگی  را می دهد

»تا آسمان« سمِت خدا
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معاون برنامه  ریزی و توسعه فرماندار:
با نانوایی های متخلف در مشهد برخورد می شود•

قدس: معاون برنامه  ریزی و توسعه فرماندار مشهد گفت: این انتظار از بازرسان صمت، 
اتحادیــه نانوایان و اتاق اصنــاف وجود دارد که با تدابیر ویژه و افزایش بازرســی ها با 
متخلفان و کم فروشان برخورد کنند. شکوه میرشاهی در جلسه کارگروه گندم، آرد و 
نان شهرستان مشهد بیان کرد: نان قوت اصلی مردم و جایگاه خاصی در مباحث جامعه 
دارد و حساسیت این موضوع ایجاب می کند تا کیفیت، قیمت ، مقدار وزن چانه خمیر و 
وزن نان ابالغی از طرف نانوایان براساس مقررات رعایت و اجرا شود .معاون برنامه ریزی 
و توســعه فرمانداری مشــهد گفت: تالش همه ما باید در عرضه نان باکیفیت و جلب 
رضایتمندي مردم باشد.میرشاهی خاطرنشان کرد: هزار و 271 واحد نانوایی یارانه ای  
هزار و 141 واحد نیمه یارانه ای در مشــهد وجود دارد و از این تعداد 253 واحد دارای 
پروانه کســب تاریخ گذشته هستند که پروانه 102 واحد برای تمدید اعتبار در دست 

اقدام بوده و پروانه 101 واحد نیز تمدید شده است.

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

300072305 پیامک کنید.

اینبرنامهبدون
تعصبوجبههگیری

اولیهبهمنازل
مخاطبانشمیرود
وصداقتراشرط

ارتباطباآنها
میداند

بــرشبــرش

در نشست کارگروه ستاد تنظیم بازار تأکید شد

ممنوعیت افزایش نرخ نان در خراسان رضوی



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
در گفت وگو با معاون سازمان صمت استان 

بررسی شد
 دالیل  افت تولید سیمان•

 در خراسان رضوی
تکتم  آنالین-  قدس 
بهاردوست: معاون امور 
بازرگانی و توسعه سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
گفت:  خراســان رضوی 
افت تولید سیمان امسال 
به عوامل متفاوتی مانند 

شــیوع بیماری کرونا و عدم حضور کارگران در کارخانجات و 
بخشی از این مسائل هم به عدم صادرات سیمان به کشورهای 
همسایه در این چند ماهه اخیر مرتبط بوده است، ولی با این 
همه هیچ کمبودی در بازار ســیمان به خصوص از یک برند 
مشخص نداریم. علی غفوری مقدم افزود: آمار تولید سیمان 
در چهار ماهه اخیر در مشــهد نســبت به آمار مشابه اش در 
سال قبل اندکی کاهش تولید داشته است. ما در چهار ماهه 
سال  قبل چیزی حدود 612هزار تن سیمان تولید کرده ایم، 
اما درمدت مشابه امسال این مقدار به ۵62 هزار تن سیمان 
رسیده است. این آمار نشان می دهد ما در سال جاری حدود 
۸ درصد کاهش تولید داشته ایم که عدد قابل توجهی نیست. 
وی ادامه داد: امســال با وجود مصوبات تهران اصالح نرخی 
برای بازار سیمان صورت گرفته است و سیمان در حال حاضر 

با نرخ جدید در سطح شهر عرضه می شود. 
وی در خصوص نهاد قیمت گذاری سیمان توضیح داد: آنالیز 
قیمتی توسط انجمن صنفی کارفرمایان سیمان به سازمان 
حمایت داده می شــود و مورد بررســی قرار می گیرد و بعد 
موضوع به تنظیم بازار کشور ارجاع داده می شود و در صورتی 
که نهایی شــد به عنوان قیمت جدید اعالم می شود و هیچ 

کارخانه ای اجازه اصالح و افزایش نرخ ندارد.

 از مجموع ۱۲رأی مأخوذه 
و برای چهارمین سال فعالیت

رئیس و هیئت رئیسه شورای پنجم •
مشهد انتخاب شدند

ترکیــب  قــدس: 
شــورای  هیئت رئیســه 
شهر مشــهد برای سال 
که  چهارم مشخص شد 
اساس»محمدرضا  این  بر 
حیدری« در سمت رئیس 
شورای شــهر مشهد ابقا 

شــد. در یکصد و دومین جلسه علنی شورای شهر مشهد و 
به دنبال آغاز به کار چهارمین ســال فعالیت شورای پنجم، 
انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد.بر همین اساس»محمدرضا 
حیدری« و »محمدحسین ودیعی« برای تصدی سمت ریاست 
شــورا، خود را در معرض رأی دیگر اعضای شورای شهر قرار 
دادند که سرانجام از 12 رأی مأخوذه»محمدرضا حیدری« با 
1۰ رأی در سمت رئیس شورای شهر مشهد برای سال چهارم 
ابقا شــد.در ادامه، انتخاب نایب رئیس، منشی ها و خزانه دار 
شورای شهر مشهد در دستور کار قرار گرفت که »حمیدرضا 
موحــدی زاده« بــا 12 رأی به  عنــوان نایب رئیس، »علیرضا 
شهریاری« و »شهناز رمارم« با 1۰ رأی منشی و »سیدمسعود 

ریاضی« با 11 رأی به  عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

تأیید طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب شرقس
در این جلســه طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب شرق 
مشهد به تصویب رسید و برای  تصویب نهایی به کمیسیون 

ماده ۵ استان ارسال شد.
در این مصوبه که پس از اعتراض های فعاالن محیط زیست و 
رسانه ای مبنی بر توقف تخریب ها در ارتفاعات جنوبی مشهد 
برای احداث کمربند جنوبی، شهرداری مشهد مکلف به انجام 
مطالعات محیط زیستی در این زمینه شد و ادامه کار منوط 
به تهیه پیوست های زیست محیطی شد، شورای شهر مشهد 
کاربری ترافیکی و بزرگراهی قسمتی ازکمربند جنوبی که در 
طرح تفصیلی جنوب غربی قرار داشت )12 کیلومتر انتهایی 
کمربندجنوبی( را منوط به انجام مطالعات محیط زیســتی 
و نظر شــورای عالی شهرسازی دانســت.مهدی نیا، رئیس 
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر پیشنهاد کرد 
در مورد 1۵ کیلومتر ادامه کمربند جنوبی که در حوزه طرح 
تفصیلی جنوب شرق قرار می گیرد، تأیید کاربری بزرگراهی 
برای این قسمت، مشــروط به نظر مشاور محیط زیستی و 
شــورای عالی شهرســازی باشــد.مخالفت احمد نوروزی و 
غالمحسین صاحبی در این مورد مستند به طرح های جامع 
پیش از این بود. رمارم، ریاضی و حیدری موافقان پیشــنهاد 
مهدی نیــا بودند، اما معاون فنی، عمــران و ترافیک مخالف 
اصلی این موضوع بود و در نهایت هم شورای شهر را با خود 
همراه کرد..در ادامه این  جلســه رئیس شورای شهر مشهد 
مقدس گفت: اگرچه هنوز ظرفیت های دیگری برای کمک 
دولت به مدیریت شهری وجود دارد، اما دولت اهتمام خود را 
در حوزه فروش اوراق مشارکت برای مدیریت شهری مشهد 
گذاشت. محمدرضا حیدری اظهار کرد:در این شرایط سخت 
و طاقت فرســای اقتصادی شهر پویاست و در حوزه عمران و 
خدمات شهری کار در حال انجام است. رئیس شورای شهر 
مشهد گفت: در موضوع عزاداری در کنار شور موضوع شعور 
و شــناخت فلسفه عاشوراســت. توجه به دستورالعمل ها و 
پروتکل های بهداشتی بر حسب فرمایشات مقام معظم رهبری 
و ســتاد ملی مقابله با کرونا، اصل بر ســالمت مردم است. 
حیدری افزود: شرایط دانش پزشکی در جامعه ایران در اوج 
خود قرار دارد و ما در تمام حوزه ها خودکفا هســتیم. دولت 
 جمهوری اسالمی همیشه برای کشور خدمات ارزنده ای در 

برداشته، اما بلندگویی برای اعالم نداشته است. 

تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اعالم کرد
 محکومیت ۸۲۴ میلیون ریالی •

دو قاچاقچی سوخت 
مدیــرکل  ایرنــا: 
حکومتــی  تعزیــرات 
خراســان جنوبی گفت: 
دو قاچاقچی ســوخت 
در این اســتان عالوه بر 
ضبط سوخت مکشوفه 
به پرداخت  در مجموع 

۸2۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
محمدحسین اشرفی روز گذشته اعالم کرد: با ارسال گزارش 
گمرکات استان مبنی بر قاچاق 7هزار و ۸۳۸ لیتر سوخت از 
نوع گازوئیل در مرز ماهیرود، دو پرونده تشکیل و در شعبه 

ویژه تخلفات قاچاق کاال و ارز سربیشه رسیدگی شد.
وی افزود: این شعبه پس از بررسی اسناد و مدارک موجود و 
با احراز تخلف، یکی از متهمان را به دلیل قاچاق ۴هزار و ۵۰6 
لیتر گازوئیل عالوه بر ضبط ســوخت مکشوفه به پرداخت 
۴7۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.مدیرکل تعزیرات 
حکومتی خراسان جنوبی گفت: متهم دیگر نیز بابت قاچاق 
۳هزار و ۳۳2  لیتر گازوئیل عالوه بر ضبط سوخت مکشوفه 
به پرداخت ۳۵۰ میلیون ریال محکوم شد. وی تصریح کرد: 
به موجب مقررات قانونی هر شخص که مرتکب تخلف حمل 
یا نگهداری کاالهای قاچاق یارانه ای شود، عالوه بر ضبط کاال 

معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال جریمه نقدی می شود.

با تالش کارآگاهان پلیس خراسان رضوی 
صورت گرفت

دستگیری مافیای انتقال گوشی های •
سرقتی به آن سوی مرزها

باشــگاه خبرنگاران: در پی چندین عملیــات، مافیای 
گوشی های سرقتی با تالش پلیس خراسان رضوی دستگیر 
شدند.پلیس آگاهی خراسان رضوی در عملیاتی هماهنگ و 
ضربتی شبکه گســترده مافیای خرید و انتقال گوشی های 
سرقتی به آن سوی مرز ها را شناسایی و باند آنان را متالشی 
کرد. اعضای این شبکه با روش هایی پیچیده به تغییر سریال 
گوشــی های ســرقتی می پرداختند و آن ها را در مدت ۴۸ 
ساعت با انتقال به کشور همسایه، در آن سوی مرز به فروش 
می رساندند. از این شبکه مافیایی بیش از 1۰۵ گوشی سرقتی 
کشف و ضبط شد. تاکنون اعضای این باند بیش از یک هزار 
گوشــی سرقتی را که سریال آن ها را تغییر داده بودند به آن 
سوی مرز ها انتقال داده اند. 6 نفر از متهمان اصلی این شبکه 

در عملیاتی هماهنگ و همزمان دستگیر شدند.

سرپرست اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد:
 نوبت دهی الکترونیکی•

 رضایت مردم را در پی داشت
خط قرمز: حسین شفیعی بر برداشته شدن گام های مؤثر در 
زمینه تحقق طرح تحول قضایی در حوزه اجرای احکام مدنی 
تأکیــد کرد.معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب و 
سرپرست اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد با اشاره به 
آثار مطلوب طرح تحول قضایی گفت: اجرایی شدن این طرح 
در بخش های مختلف موجب ایجاد تحرک و پویایی شده و 
اجرای احکام مدنی از این قاعده مستثنا نبوده و در مدت اخیر 
در سایه کار جهادی و تالش مضاعف همکاران محترم قضایی 

و اداری، شاهد تحوالت خوبی در این زمینه بوده ایم.
وی از برگزاری نشست های هم اندیشی با مدیران و مسئوالن 
در مقاطع مختلف خبر داد و افزود: این نشســت ها با هدف 
ایجاد وحدت رویه در زمینه اجرای احکام صورت می پذیرد 
و نتایج خوبی در یکپارچگی عملکرد شعب به دنبال داشته 
است.سرپرست اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد افزود: 
یکــی از مهم ترین رویکردهای این حــوزه تالش در زمینه 
تســهیل اجرای سیاســت ها و قوانین بوده و در این راستا 
اقدام های مختلفی از جمله به کارگیری سیســتم نوبت دهی 
الکترونیکی انجام شده که موجب ارتقای رضایتمندی های 

عمومی شده است . 
بر این اساس شهروندان محترم پیش از مراجعه می توانند از 
طریق ســایت »عدل ایران« نسبت به دریافت نوبت و تنظیم 

وقت مراجعه خود به راحتی اقدام نمایند.
حسین شــفیعی، تقویت اجرای احکام را از دیگر اقدام های 
انجام شده دانســت و افزود: این کار از طریق افزایش تعداد 
شعب انجام پذیرفت و در این زمینه جا دارد از حمایت های 
ریاست محترم کل دادگستری صمیمانه قدردانی نمایم. وی 
سیستمی شدن مکاتبات را از دیگر اقدام های صورت گرفته 
دانست و افزود:  با هدف بهره گیری حداکثری از فناوری های 
نوین و برای تسریع در امور مراجعان محترم، مکاتبات با سایر 
سازمان ها و نهادها از جمله بانک ها، ثبت احوال، راهور و ... از 

طریق سیستم صورت می پذیرد.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی خبر داد
کاهش ۲3 درصدی کشته های تصادف ها •

ایرنا: مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت: براساس 
تازه ترین گزارش های تأیید شــده، میزان فوتی های ناشی از 
تصادف های رانندگی در این اســتان در سه ماه اول امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2۳درصد کاهش 
داشته است.دکتر آریا حجازی روز گذشته اعالم کرد: در سه 
ماه ابتدای ســال جاری 2۰۳ نفر در استان خراسان رضوی 
بر اثر تصادف های برون شهری، درون شهری و روستایی فوت 

کردند که ۳7 نفر آنان زن و بقیه مرد بودند.
وی جان باختــگان بر اثــر تصادف های برون شــهری را با 
۹2 نفر بیشــترین تعداد فوت شــدگان تصادف ها طی این 
مدت در خراســان رضوی عنوان کرد و ادامه داد: 26 نفر بر 
اثر این تصادف ها در راه های روســتایی و ۸۴ نفر در راه های 

درون شهری استان جان خود را از دست دادند. 
مدیرکل پزشکی قانونی خراســان رضوی با اشاره به کاهش 
۳1درصدی مجروحان ناشی از تصادف ها در خراسان رضوی 
در سه ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
گفت: طی این مدت ۵هــزار و 1۵۵ نفر بر اثر تصادف ها در 
استان خراسان رضوی  مجروح شدند که یک هزار و ۳62 نفر 
از آنان زن و بقیه مرد بودند.  وی افزود: طبق بررســی های 
انجام شده بیشترین فوت شدگان و مجروحان در این مدت 
مربوط به خرداد ماه بوده و در فروردین ماه با ۴۳ فوتی و ۹7۴ 
مجروح کمترین رقم در این زمینه ثبت شده که پرهیز از سفر 

در شرایط کرونایی در این امر تأثیرگذار بوده است.

عقیل رحمانی: بــا اعمال تبصــره 2 ماده 
1۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، 
12 هکتار از دیمه زارهای پربازده شهرســتان 
مشهد که در اشغال حداقل 6۰ قطعه باغ ویال 
در مراحل ســاخت بنا، دیوارکشی، پی کنی، 

انتقال غیرمجاز آب و... بود، آزادسازی شد.

 مدیر جهاد کشاورزی مشهد: س
نجات پهنه 12 هکتاری دیمه زار

امید طهماســبی زاده، مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان مشهد و معاون رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان خراســان رضوی در تشریح 
این اقدام به قــدس گفت: به لطف هم افزایی 
نهادهای اعضای کمیته صیانت از حریم شهر 
مشهدمقدس و در یک اقدام برنامه ریزی شده 
و منطبق بر مقررات و با اعمال قاطع قانون در 
مراحل ابتدایی شــروع به جرم تغییر کاربری 
که در اراضی »رضوان« حوالی شــهر مشــهد 
صورت پذیرفته بود، از ادامه و توســعه دامنه 
تغییر کاربری ها در حدود 6۰ قطعه در پالک 
یاد شده پیشگیری شد. همچنین این تغییر 
کاربری ها در پهنه 12هکتاری صورت گرفته 
بود.طهماســبی زاده افــزود: از ابتدای ســال 
جــاری تاکنون افزون بر یک هــزار قطعه بنا، 
دیوار، آالچیق، محوطه ســازی و... که همگی 
از مصادیــق تغییر کاربری بودنــد با نظارت 
دادســرای عمومی و انقالب اســالمی مرکز 
استان و حضور قاطعانه آقای قنبری راد، معاون 
دادستان و سرپرســت دادسرای ناحیه 7 که 
ریاست کمیته صیانت از حریم شهر مشهد را 
نیز عهده دار هستند به حالت اول اعاده شده 
که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2۰ برابر 

افزایش داشته است.

نماینده دادستانی: س
برخورد قانونی ادامه دار 

با متخلفان
از همیــن رو قاضی غالمی 
که به عنــوان ناظر قضایی و 
نماینده تام االختیار دادسرای 
اســالمی  انقالب  و  عمومی 
مرکز مشهد هم پای تیم های 
عملیاتــی در صحنه حاضر 
بود و بر نحــوه دقیق اجرای 
قانون نظارت داشــت، گفت: 
حفظ اراضی کشــاورزی به 
عنــوان منبع اصلــی تولید 

غــذا و تأمین کننده امنیت غذایــی مردم از 
واجباتی اســت که بی توجهــی به آن موجب 
بــروز معضالت عدیــده و غیرقابل جبران در 
برآورده کردن نیازهای مردم به شــمار آمده و 

مصرف بیهوده منابع آب را به 
دنبال دارد. این مقام قضایی 
همچنین با اذعــان به اراده 
قاطــع حاکمیت در برخورد 
جدی با عوامل برهم زننده 
محیط زیست و بستر تولید 
غذا و تغییر کاربری ها، عنوان 
کرد: بدون شــک اقدام های 
قانونی از این دســت ادامه 
داشته و با توجه به نوع رفتار 
عامالن اصلی جرم که عالوه 
بــر تغییر کاربــری موجب 
از  جلوگیری  قانــون  نقض 
خرد شــدن اراضی کشاورزی و سبب اضرار و 
اتالف اموال عمومی و منافع ملی شــده اند، با 
شکایت ادارات متولی از جمله جهادکشاورزی، 
آب منطقه ای، آســتان قدس، محیط زیست 

و... برخورد شــدید قانونی با این افراد صورت 
خواهد گرفت.در حاشــیه این قلــع و قمع، 
یاوری، مســئول هماهنگی کمیته صیانت از 
حریم مشهد نیز گفت: کمیته صیانت از حریم 
کالنشهر مشهد طی یک برنامه ریزی منظم و 
با انسجام کاملی که حسب دستور دادستانی 
فیمابین دستگاه های متولی ایجاد شده تمام 
تــالش خود را به منظور اعــاده وضع به حال 
ســابق اراضی کشاورزی حریم شــهر انجام 
خواهد داد.در خاتمه امید طهماسبی زاده، مدیر 
جهاد کشــاورزی شهرستان مشهد باز هم به 
خریداران زمین های کشاورزی و ... هشدار داد: 
خریداران عزیز گول ظواهر و سخنان فریبنده 
سوداگران اراضی کشاورزی و دالالن را نخورند 
و بدانند بسیاری از اراضی کشاورزی شهرستان 
اعم از دیم زارها و یا حتی اراضی زراعی آبی به 
دلیل کمبود منابع آب و بافت خاک شــرایط 
تبدیل شدن به باغ را نداشته و قطعه بندی ها 
نتیجه ای جز خروج اراضی کشــاورزی از بستر 
تولید)کشت و زرع( و تولید محصوالت غذایی 
و وارد آمدن خســارت هایی به منافع عمومی 
را نــدارد؛ بنابراین تغییر کاربری اراضی زراعی 
و باغ ها نه تنها مشمول قوانین موضوعه است 
که از نظر فقهی و شرعی تجاوز به حقوق عامه 
محســوب و منطبق با قاعده »الضرر و الضرار 
فی االسالم« قابلیت برخورد و اقدام مناسب را تا 

رفع آثار ضرر خواهد داشت.

جهاد کشاورزی و دادستانی همچنان پای کار مبارزه با تغییر کاربری ها

12 هکتار باغ ویال به حالت اول برگشت

 12 هکتار از 
دیمه زارهای پربازده 

شهرستان مشهد که در 
اشغال حداقل 60 قطعه 

باغ ویال در مراحل 
ساخت بنا، دیوارکشی، 

پی کنی، انتقال غیرمجاز 
آب و... بود، آزادسازی 

شد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
وزش باد و احتمال پدیده گرد وخاک•

قدس: براساس تحلیل نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی، 
طی امروز در سطح استان وزش باد خواهیم داشت که شدت 
آن در نقاط بادخیز بیشــتر بوده و احتمال پدیده گردوخاک 
وجود دارد. ضمن اینکه در نواحی شمالی و ارتفاعات استان 
در ســاعات بعدازظهر رشــد ابرناکی را خواهیم داشت و در 
ارتفاعات شمالی  احتمال رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد 
شدید موقتی دور از انتظار نیست. همچنین از روز چهارشنبه 
شاهد روند افزایش تدریجی دما در سطح استان خواهیم بود.
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فضای مجازی: 

اداره حقوقی دانشــکده علوم  قدس: مدیر 
پزشکی تربت جام  به باشگاه خبرنگاران گفت: 
مجازات سنگین و اقدام قاطع قضایی در انتظار 
عوامل اخالل در نظم بیمارســتان سجادیه 
تربت جام است.ســعید خوافی تصریح کرد: 
وقوع یک فقره درگیری و نزاع دســته جمعی 
در محل بیمارســتان ســجادیه  تربت جام، 
با همــکاری مقامات قضایــی و انتظامی در 

سریع ترین زمان ممکن خاتمه یافت.
وی افــزود: بــا توجه به مــواد 617، 61۸ و 
6۸7 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات، 
قانون گذار مجازات سنگینی برای اخاللگران 
در نظم عمومی بیمارستان تعیین کرده است.

مدیر اداره حقوقی دانشــکده علوم پزشــکی 
تربت جام ادامه داد: بیمارســتان مکانی است 
که حفظ آرامــش روانی در آن حائز اهمیت 

است و هر گونه عمل هنجارشکنانه سالمت 
روحی و روانی و بالتبع ســالمت جســمی 
بیماران به خصوص بیماران بخش های ویژه و 
کادر درمان را در معرض تهدید قرار می دهد 
و برخورد با چنین اشخاصی یک درخواست 

عمومی است.
دکتر محمــد افکار، رئیس دانشــکده علوم 
پزشــکی تربت جام هم بــه خبرنگار قدس 
گفــت:  عده ای از شــرکت کنندگان در یک 
مراسم عروسی که در آن نزاع صورت گرفته 
بود مجروح شده و به بیمارستان اعزام شدند 
که مجدداً در بیمارستان سجادیه تربت جام 
بــا هم درگیر شــدند و این حادثــه تا  اتاق 
عمل ادامه یافت که منجر به شکسته شدن 
شیشــه های اورژانس و ایجاد رعب و وحشت 
در بین مدافعان سالمت، کادر درمان، بیماران 

و همراهان آن ها شد.
وی افزود: پــس از این اتفاق ناگوار بالفاصله 
با هماهنگی و دســتور فرماندار شهرستان و 
با حضور نماینده دادستان و  نیروی انتظامی، 
جمعیت متفرق شد و اوضاع به حالت عادی 

برگشت.
رئیس دانشکده علوم پزشکی این شهرستان 
خاطرنشــان کرد: با تالش مدافعان سالمت 
بیمارســتان و اتــاق عمل، جان ســه نفر از 
مجروحان بد حال حادثــه نجات یافت و به 

زندگی دوباره بازگشتند.
وی تصریح کرد: متأســفانه در ایام شــیوع 
ویروس خطرناک کرونا که موجب جان باختن 
۹7 نفر از همشهریان عزیز و ابتالی یک هزار 
و 6۳نفــر دیگر شــهروندان شــده، چنین 
رویدادهایی موجب می شــود سربازان خط 

مقدم مبارزه با کرونا درگیر حواشی شده و از 
کمک به سایر همشهریان بازمانند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام ضمن 
قدردانی از مسئوالن دادگستری، دادستانی، 
نیروی انتظامی و پرسنل حراست دانشکده و 
پزشکان و پرستاران و نگهبانان بخش اورژانس 
بیمارســتان، تصریح کرد: مدافعان سالمت 
ماه هاســت درگیر بیمــاری خطرناک کرونا 
هستند و در این مدت از نظر جسمی و روحی 
دچار خستگی بسیار بوده و حتی در این راه 
شهید نیز به جامعه تقدیم کرده اند؛ بنابراین از 
مردم شریف شهرستان تقاضا داریم مدافعان 
سالمت را یاری گر باشند تا با انرژی مضاعف 
بتوانند در راه سالمت جامعه خدمت کنند و 
چشم منتظران بیماران را با یاری خدا و تالش 

خود به دیدن عزیزانشان روشن نمایند.

مدیر اداره حقوقی دانشکده علوم پزشکی تربت جام خبر داد

عامالن اخالل در بیمارستان سجادیه پای میز محاکمه

خبر روز خبر روز 

در  اســت  بجنــورد- ســمانه محمدزاده ثانی: مدتی 
فضای مجازی شنیده شده بیمارستان امام رضا)ع( بجنورد به  
عنوان تنها موقوفه درمانی باید تخلیه و تحویل اداره کل میراث 
فرهنگی استان شود که این موضوع موجب نگرانی بسیاری از 

شهروندان شده است.
اکنون بیمارســتان امام رضــا)ع( بجنــورد دارای 7۰ تخت 
بیمارستانی است که از بخش های زنان، اعصاب و روان مردان 
و اطفــال، درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی و مجموعه 
آزمایشــگاهی مجهزی برخوردار است و با توجه به تعرفه های 
پایین ماهانه به حدود 1۵ هــزار نفر از مردم خدمات درمانی 

ارائه می دهد.
یکی از شــهروندان در این زمینه می گوید: بیمارســتان امام 
رضا)ع( بجنورد به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در 
مرکز شهر و نقطه شمالی شهر ماهیانه مراجعه کنندگان زیادی 

از اقشار مختلف مردم با سطح درآمد پایین دارد.
کریمی اظهار می دارد: چند وقتی است که در رسانه ها و فضای 
مجازی خبر تخلیه این بیمارستان را شنیده ایم که این موضوع 

بسیاری از مردم را نگران کرده است.
وی ادامه می دهد: سه بیمارستان امام علی)ع(، بیمارستان تأمین 
اجتماعی و بیمارستان امام حسن)ع( در قسمت جنوبی شهر 
قرار گرفته اند و نباید فراموش کنیم مردم نقاط شمالی بجنورد 
که عمدتاً حاشیه نشین هســتند در تردد به بیمارستان های 
جنوبی شهر مشکل دارند و بیمارســتان امام رضا)ع( امیدی 
برای آن ها محسوب می شود.شهروند دیگری می گوید: مردم 
حاشیه نشــین جوادیه، باقرخان، محمدعلی پهلوان، آذرســا، 
آروین و شهرک گلستان، بیشــترین مراجعه را به این مرکز 
دارنــد.وی می افزاید: حال یک بیمار برای انجام معمولی ترین 
خدمات درمانی از این محالت شمال شهر باید به جنوب شهر 
بجنورد مراجعه کند.رئیس بیمارستان امام رضا)ع( بجنورد نیز 
می گوید: ماهیانه 1۵ هزار مراجعه کننده در هر ماه از خدمات 

این بیمارستان بهره مند می شوند.
علــی نعمتی با بیان اینکه ماهیانه ۴هــزار و ۵۰۰ بیمار تنها 
به کلینیک تخصصی و فوق تخصصی این بیمارستان مراجعه 
می کنند، اظهار می دارد: در این کلینیک متخصصان داخلی، 
زنان، عفونی، قلب، اطفال، چشــم و ... حضور دارند و بیماران 

می توانند از خدمات بهینه آن ها بهره مند شوند .
وی در خصــوص تخلیــه بیمارســتان و تحویــل ملک به 
میراث فرهنگی نیز می گوید: در این خصوص چیزی به ما اعالم 
نشده است و بیمارستان اکنون به خدمات خود به همشهریان 

ادامه می دهد.
رئیس مجمــع نماینــدگان خراسان شــمالی و نایب رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی می گوید: تعطیلی 
بیمارستان امام رضا)ع( بجنورد براساس نیت واقف و وضعیت 
شــیوع کرونا ممنوع است و نباید سالمت جامعه را با مسائلی 

همچون بازار و تفریح معامله کرد.
ســیدمحمد پاکمهر اظهار می دارد: اکنــون با توجه به اینکه 
تخت های بیمارســتان ) امام حســن )ع( بجنورد به بیماران 
کرونایــی اختصاص پیدا کرده اســت، بــا کمبود تخت های 
بیمارســتانی در خراسان شمالی مواجه هستیم و از بین بردن 

ظرفیت فعلی بیمارستان اوج کج سلیقگی مدیران است.
وی، سالمت را اولویت نخست جامعه عنوان می کند و می افزاید: 
کســی با احداث مجموعه های فرهنگــی و اقتصادی مخالف 

نیست، اما باید به نیت واقف نیز احترام گذاشت.
حجت االســالم عظیم آســوده، مدیرکل اوقاف و امورخیریه 
خراسان شــمالی می گوید: این موضــوع در حیطه اختیارات 
اداره کل اوقاف استان نیست و اظهارنظر در این رابطه با وزارت 

بهداشت و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
خراسان شمالی نیز می گوید: احیای مجموعه فرهنگی  تاریخی 
مفخم، طرحی بود که با مستندات موجود، از مدت ها قبل و در 
زمان ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی استان مورد پیگیری 
قرار گرفت و ادامه یافت تا اینکه با نگاه استاندار، طرح به صورتی 
گسترده و جامع تر تهیه و پیشنهاد شد، طرحی که در صورت 
توافق با سرمایه گذار و اجرایی شدن، توسعه پایدار اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی را برای مرکز اســتان خراسان شمالی به 
ارمغان می آورد.حبیب یزدان پناه اظهار می دارد: از بُعد سالمت 

و درمان نیز می تواند چندین گام جلوتر و در حوزه پیشگیری 
اثرگذار باشد؛ چرا که ســازمان بهداشت جهانی، محیط را بر 
سالمت روانی افراد تأثیرگذار می داند و نادیده انگاری جنبه های 
تأثیرگذار محیط ساخته شده بر ســالمت روانی شهروندان، 

موجب بروز مسائل مختلف روحی و روانی برای آنان می شود.

مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
خراسان شمالی ادامه می دهد: برخی با انتشار مطالبی خالف 
واقع، قصد منحرف کــردن افکار عمومی را دارند، افکاری که 
در برهه های مختلف نشــان داده اند نسبت به هویت تاریخی 
و میــراث فرهنگی خود هیچ گاه بی توجه نبوده و این افزایش 

حساسیت عمومی برای ما ارزشمند است.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
خراسان شمالی می گوید: حفظ و احیای تنها بنای تاریخی و 
شاخص مرکز استان خراسان شمالی به  عنوان ودیعه ای گرانبها 
برای جامعه بشری و نســل های آینده، امری ضروری است و 
در شــرایطی که تمام محوطه بیمارستان امام رضا)ع( بجنورد 
در عرصه عمارت مفخم قرار دارد،  قانون به  طور شــفاف حق 

هیچ گونه ساخت وساز در این مکان را نمی دهد.
یزدان پنــاه می افزاید: ضریب ایمنی این بیمارســتان پس از 
زلزله ســال ۹6 که در بجنــورد رخ داد کاهش یافته و بخش 
عظیمی از فضای درمانی آن آســیب دیده اســت؛ بنابراین با 
توجه به قرارگیری این فضای درمانی در عرصه بنای تاریخی، 
تصمیماتی باید در سطح ملی گرفته و پیگیری شود؛ چرا که 
موضوعات مشترک بین میراث فرهنگی، علوم پزشکی و اوقاف 
قابل  حل و مقدمات امر نیز از سوی مقام عالی دولت در استان 
فراهم شــده است تا مردم بجنورد ضمن بهره گیری از فضای 
درمانی استاندارد و مناسب تر، شاهد رشد اجتماعی و اقتصادی 

شهر خود از طریق اجرای طرح های ارزشمند باشند.
این مقام مسئول تصریح می کند: از جمله این تصمیمات که 
بارها در رســانه ها اعالم و منتشــر شد، تبدیل فضای درمانی 
موجود در بیمارســتان امام رضا)ع( به مکانی با استانداردهای 
الزم اســت تا بتوان با به روزرســانی و راه اندازی مجدد تمام 
بخش های غیرفعال این بیمارســتان، خدمات مطلوبی را به 
مردم در همان منطقه از شــهر ارائــه دهد. این مهم با تعامل 
و همراهی نهادها و دســتگاه هایی از جمله شــهرداری، راه و 
شهرسازی، استانداری و... محقق خواهد شد تا زمین معوض در 
همان منطقه در اختیار علوم پزشکی قرار گرفته و با تخصیص 

اعتباری مناسب ساخت کلینیک و اورژانس آغاز شود.

قدس پیگیری می کند

آیا بیمارستان امام رضاj  بجنورد تعطیل می شود؟

گزارشگزارش



خبرخبر خبرخبر

 بنیاد مستضعفان زمینه •
آزادی ۱۹ زندانی یزدی را فراهم کرد

یــزد: مدیر ســتاد دیه 
یــزد گفــت: ۱۹ زندانی 
جرایم مالــی غیرعمد با 
پرداخت ۵ میلیارد و ۹۵۹ 
میلیون ریال توسط بنیاد 
مستضعفان و ۱۱ میلیارد 
و ۶۰۷ میلیــون ریال از 

سوی این ستاد، آزاد و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.
اســام افشون اظهار کرد: این اقدام بر اساس تفاهم نامه سازمان 
زندان ها و بنیاد مستضعفان مبنی بر آزادی مددجویان محکوم 

مالی با بدهی کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال صورت گرفت. 
وی ادامه داد: همکاری نهادها، سازمان ها، خیران و مراکز خیریه و 
نیکوکاری در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نقش الگویی دارد و 

باید در استان افزایش یابد.

 برگزاری مراسم عزاداری •
بدون مجوز ممنوع!

ارومیه: مدیرکل تبلیغات 
آذربایجان غربی  اسامی 
از  هیچ یــک  گفــت: 
عزاداری های ماه محرم در 
استان بدون مجوز برگزار 

نخواهد شد.
حجت االســام محمــد 

داداش زاده در گفت وگــو با خبرنگاران افــزود: مجوز تنها برای 
عزاداری هایی که در فضای باز برگزار می شوند صادر خواهد شد 
و جمعیت در مساجدی که در آن ها سخنرانی صورت می گیرد 
باید یک چهارم ظرفیت آن باشد. وی با بیان اینکه برنامه عزاداری 
هیئت ها نباید بیش از دو ســاعت به طــول انجامد، اضافه کرد: 
دسته های عزاداری نیز همانند سال های گذشته از یک منطقه یا 
محل، به منطقه دیگر حرکت نخواهند کرد و تنها در فضای باز با 

رعایت پروتکل های بهداشتی عزاداری خواهند کرد.

 آموزش ها در استان های قرمز •
مجازی برگزار می شود

وزیر  معاون  ســمنان: 
اشاره  با  آموزش وپرورش 
بــه وضعیت بازگشــایی 
مدارس در سال تحصیلی 
جدید گفــت: آموزش در 
وضعیت  با  اســتان های 
قرمز، ۱۰۰ درصد مجازی 

برگزار می شود.
سیدجواد حسینی در گفت وگو با خبرنگاران در سمنان، ضمن 
بیان اینکه فرایند آموزش در ســال تحصیلی جدید با توجه به 
وضعیت استان های کشور در شــیوع کرونا به صورت مجازی و 
حضوری برگزار می شــود، اظهار کرد: در استان هایی با وضعیت 
زرد آموزش به صورت ترکیبی حضوری و مجازی خواهد بود، اما 
فرایند آموزش در مناطق سفید به صورت ۸۰ درصد حضوری و 

۲۰ درصد مجازی صورت می گیرد.

 شورای شهر ساری•
 از حد نصاب خارج شده است

دســتگیری  ســاری: 
چهارمین عضو شــورای 
ساری  شــهر  اســامی 
مرکز مازنــدران به اتهام 
مالی سبب شده است تا 
جلسه های این شورا از حد 
نصاب خارج شده و عمًا 

از این پس برگزاری نشست و تصمیم گیری غیرممکن شود.
مهدی رازجویان، معــاون عمرانی اســتانداری مازندران گفت: 
جلسه های شورای اسامی شهر ساری با مشکل فعلی که برای 
چهار نفر از اعضای این نهاد ایجاد شد، به دلیل نداشتن حد نصاب 
نصف به اضافه یک قانونی نبوده و حداقل این جلسه ها تا دو ماه 

برگزار نمی شود و هیچ مصوباتی نمی توانند داشته باشند.

 زباله گردی سازمان یافته کودکان •
را به ۱۳۷ گزارش دهید

اداره  رئیــس  اصفهان: 
ســازمان  اجتماعی  امور 
اجتماعــی،  فرهنگــی، 
ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: شهروندان می توانند 
شماره پاک خودروهایی 
بــه جابه جایی  اقدام  که 

کودکانی که به صورت سازمان یافته پسماند جمع آوری می کنند، 
می نمایند را به سامانه ۱۳۷ اطاع دهند.

مســعود مهدویان فر افزود: نیاز اصلی کودکان مسائلی همچون 
آموزش، بهداشت و سامت، تفریح و نشاط است و هر کار دیگری 
که کودکی انجام دهد و او را از رشد جسمی و عقلی باز دارد مضر 

است و باید با آن مقابله کرد.

 کوچ عشایر در شرایط فعلی•
ماشینی انجام شود

چهارمحال و بختیاری: 
عشــایر  امور  مدیــرکل 
بختیاری  و  چهارمحــال 
عشــایر  امــور  گفــت: 
بختیاری  و  چهارمحــال 
تنها آذوقه شــهریورماه و 
مسیر کوچ عشایر را تأمین 

می کند و تأکید این اداره بر کوچ عشــایر به صورت ماشینی در 
شرایط فعلی اســت. یحیی حسین پور افزود: اگر عشایر اقدام به 
کوچ دیرهنگام از استان بکنند ســهمیه آذوقه در اختیار آن ها 
قرار نمی گیرد. وی گفت: باتوجه به شرایط شیوع ویروس کرونا 
هماهنگی های الزم با استان خوزستان برای کوچ عشایر صورت 
گرفته و خوشبختانه آمار شیوع کرونا بین عشایر استان نزدیک به 

صفر بوده است.

 فعال سازی ۵۰ واحد صنعتی راکد •
در خوزستان

ســازمان  رئیس  آبادان: 
صنعت، معــدن و تجارت 
خوزســتان گفت: در سال 
جــاری فعال ســازی ۵۰ 
واحد صنعتی راکد و نیمه 
راکد در استان هدف گذاری 

شده است.
امیرحسین نظری اظهار کرد: در سال گذشته ۷۰ واحد صنعتی راکد 

و غیرفعال در استان احیا و به خط تولید برگشتند.
وی افزود: برخی از این واحدهای صنعتی؛ بزرگ و با اشتغا ل زایی باال 
متأسفانه سالیان سال غیرفعال بودند که با اقدام انجام شده دوباره در 

چرخه تولید قرار گرفتند.
وی افزود: برخی شرکت های غیرفعال خوزستان در حال بازسازی 
هستند و امید است با روند بازسازی شاهد جهش تولید در استان 

باشیم.

 یک هزار و ۲۸۰ سرباز ارتش •
در گلستان کارت مهارت دریافت کردند

گلستان: ارشد نظامــی آجا در گلســتان و مازندران گفت: سال 
گذشته هزارو ۲۸۰ نفر از کارکنان وظیفه ارتش در استان گلستان 

کارت مهارت دریافت کردند.
سرهنگ سهراب اصغرزاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ایام 
شــیوع کرونا حتی یک روز هم پادگان تعطیل نشد و با اقدام های 
پیشگیرانه از جمله تب سنجی در ورودی و رعایت فاصله اجتماعی، 

تمامی برنامه ها از جمله کاس های آموزشی برگزار می شود. 
وی با اشــاره به فراهم شــدن آموزش در محیط واقعی کار برای 
کارکنان وظیفه، گفت: دوره های جوشــکاری، برق، سیم کشی و... 

برای کارکنان وظیفه در نظر گرفته  شده است.

 رفع تصرف ۵۳ هزار مترمربع •
از اراضی ملی قشم

قشم: ۵۳ هــزار مترمربع 
از اراضــی ملــی و دولتی 
در جزیره قشــم به ارزش 
بیش از ۸۴ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریــال رفع تصرف 

شد.
مصطفی مازندرانی رئیس 
اداره حفاظــت گفت: این مهم در اجرای حکم قضایی و دســتور 
دادستان دادســرای عمومی و انقاب شهرســتان قشم و توسط 
نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی و اجرائیات انجام شد.
وی ادامه داد: متصرفان بدون داشتن اسناد و مدارک مالکیت و به 
صورت غیرقانونی، نسبت به ایجاد ســد و بند خاکی و احداث دو 
باب واحد مسکونی ویایی، غرس درخت و ساخت آب انبار مبادرت 

کرده بودند.

 توقیف پنج شناور صید ترال •
در جنوب خوزستان

اهواز: مدیرکل شــیات خوزستان گفت: مأموران پایگاه حفاظت 
منابع آبزی شیات پنج فروند لنج صیادی را که در مناطق دریایی 
بوسیف،  ام الصبور و دهانه بهمنشیر در جنوب خوزستان در حال 

صید به روش غیرمجاز »ترال« بودند توقیف کردند.
فتح اهلل ابوعلی افزود: در جریان بازرســی از این شناورهای صیادی 
متخلف، پنج دستگاه ترال و یک هزار و ۷۶۰ کیلوگرم انواع ماهی 
و میگو کشف و ضبط و مجوز صید این تعداد شناورها نیز به دلیل 

صید ماهی به روش غیرقانونی ترال توقیف شد.

 وجود ۴۷ هزار بیکار •
در چهارمحال و بختیاری

بختیاری:  و  چهارمحال 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
و  چهارمحال  اجتماعــی 
بختیاری گفت: براســاس 
آمــار رســمی، جمعیت 
بیکاران در اســتان حدود 

۴۷ هزار نفر است.
حفیظ  اهلل فاضلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این استان 
۴هزارو ۷۰۰ تعاونی ثبت شــده اســت که از این تعداد ۲ هزار 
تعاونی غیرفعال شده است، این تعاونی های غیرفعال انگیزه افرادی 
که قصد دارند وارد عرصه فعالیت در تعاونی ها شوند را بسیار کم 

کرده است.

گالیه مردم در جایگاه ناظر 

افزایش قیمت ها منطقی نیست 
قدس: از زمانی که کرونا به عنوان یک بای 
جهانی بر کشــور ایران سایه انداخت اقتصاد 
نیز به شــکل پیچیده و غیرمنطقی بسیاری 
از معادالت خریدوفروش و قیمت کاالها را به 
هم  ریخت و به گفته بسیاری از مردم نتیجه 
این مشکات وضعیت هرج ومرج و قیمت های 
غیرمنطقــی که دولت در کنتــرل آن ناتوان 

مانده است.
عده ای از مردم به ویژه اقشــار کارمند و کارگر 
در کوچه و خیابان نظرات مختلفی در خصوص 
گرانی ها و وضعیت فعلی اقتصاد دارند که در 
گفت وگو با خبرنگار قدس در میان گذاشتند.

بی منطقی بازارس
در ایــن زمینه یکی از شــهروندان می گوید: 
در حــال حاضر بازار از هیــچ منطق خاصی 

برخوردار نیست.
علی صاحبی اظهار می کند: تمامی اقتصاددانان 
و کارشناسان، قیمت در بازار را بر اساس عرضه 
و تقاضا می دانند، امــا در همین بازار خانه و 
اتومبیل و حتی طا و سکه، عرضه باال می رود 
قیمت این محصوالت هم باال می رود، پایین 
می آیــد این ها بــاز باال می رونــد، تقاضا هم 
همچنین، تقاضا افزایش می یابد این اقام باال 
می روند، کاهش می یابــد بازهم باال می روند، 

بنابراین هیچ منطقی در بازار وجود ندارد.
احسان مقدمی شــهروند دیگری است که با 
اشاره به رفتار دولتمردان در برخورد با برخی 
موضوعات به مــا می گوید: ظاهــراً قانون را 
برای شهروندان نوشتند و برخی افراد به ویژه 

دولت ها از آن مبرا هستند.
وی می گوید: دولت بــرای خانه های خالی از 
مستأجر مالیات های سنگین می گذارد تا به هر 
وسیله ممکن بتواند این خانه ها را وارد چرخه 
استفاده کند، اما در بازار خودرو چنین اعمال 
فشاری وجود ندارد و به گونه ای با خودروسازان 
برخورد می کند که انگار آن ها مسئول تأمین 

خودرو در این کشور نیستند!
وی ادامــه می دهد: خانه هــای میلیاردی در 
شــمال تهران باقیمت هر متر ۱۰۰ میلیون 
تومان اگر قرار باشــد خالی نماند سود آن به 

کی می رسد؟
وی می گویــد: این ســود مطمئنــاً به مردم 

مستأجر نخواهد رسید. 

مافیای قیمت گذاری س
حسین یکی از افراد شاغل 
در یــک شــرکت  تولیــد 
مــواد غذایــی نیــز اظهار 
می کنــد: به نظر می رســد 
فرایند  تولیدکننــده  امروز 
قیمت گــذاری را خــود به 
دســت گرفته و دولت هم 
درســتی  نظارت  نمی تواند 

داشته باشد.
وی ابــراز می کنــد: به طور 
مثال شــما قیمت بستنی 
را در ســال جاری با ســال 
گذشــته به خصوص ســال 
قبل آن مقایسه کنید تا به 
افزایــش ۱۰۰ درصدی آن 

پی ببرید حال آنکه قیمت شــیر حمل ونقل، 
بسته بندی و حقوق کارگران ۱۰۰ برابر گران 
نشــده و درنهایت ۳۰ درصد افزایش  یافته در 
صورتی که قیمــت این محصول ۱۰۰ درصد 

گران شده است!
وی ابراز می کند: بســیاری از تولیدکننده ها 
فقط ادعا می کنند مواد اولیه گران شده است، 
اما هیچ شــخصی آنالیز قیمت ها را نداشته و 

فقط بــا اتکا به این ادعا باید 
هزینه سه برابری را پرداخت 

کند.
افزایش  ایــن  وی می گوید: 
قیمت های سه برابری وقتی 
قابل پذیرش  مــردم  بــرای 
است که حقوق کارمندان و 
کارگران هم ســه برابر شده 

باشد.

سرانجام دخالت ها س
چه شد؟

از  یکی  امتحانــی  ســمیرا 
دانشجویان رشته اقتصاد نیز 
در این زمینه می گوید: دولت 
همواره طی سال های گذشته 
در تمامی بازارها ازجمله ارز، 
مســکن و خــودرو دخالت 
مستقیم داشته و خود را اهرم کنترل و ثبات 
عنوان کرده، اما امروز جای این ســؤال خالی 
است که این همه ســال دخالت چرا همیشه 
نتیجه اش افزایش قیمت ها و بی ثباتی و گرانی 

است؟
وی بابیــان اینکه سال هاســت رهبر معظم 
انقاب در خصوص وابستگی به نفت هشدار 
داده و مسئوالن نیز سال ها از کاهش وابستگی 

به فروش نفت ســخنرانی کردند، می افزاید: 
درست امســال که می بایست نتیجه کاهش 
وابستگی به نفت و سخنرانی ها را می دیدیم، 
اما مشاهده می شود دولتمردان اقدام چندانی 
در این راســتا انجام ندادند و هنوز در مرحله 

خام فروشی قرار داریم!

قیمت را چه شخصی تعیین می کند؟س
در همین زمینه یکی از شــهروندان تهرانی 
بابیان اینکه قیمت یک متر آپارتمان از سال 
گذشــته در نقاط باالی شهر تهران از متری 
۱۵ میلیون به متری ۵۰ میلیون تومان رسیده 
اســت، می گوید: این قیمت را چه شــخصی 
تعیین می کند؟ آیا مردم می توانند هر قیمتی 

برای ملک خود تعیین کنند؟ 
وی سؤال می کند: برای تعادل این قیمت اگر 
دولت نتواند کاری انجام دهد پس چه شخصی 
باید این موضوعات را برای مردم روشن کند؟

وی می گوید: متأسفانه در حال حاضر فضای 
رســانه ای به گونه ای است که هر وقت حرف 
 و ســخنی هم زده می شــود به جــای اینکه 
درددل ما شنیده شــود و به پرسش هایمان 
پاسخ داده شــود، می گویند دولت را تخریب 
نکنید درحالی که مطالبه برای این پرسش های 

بی جواب تخریب نیست. 

جریمه گرانفروشان چه دردی دوا می کندس
حســین صادقی یکــی دیگر از شــهروندان 
معترض بــه گرانی ها به خبرنگار ما می گوید: 
بســیاری از کارخانه های لبنی محصوالت را 
گران می فروشــند اما درنهایــت دولت آن ها 
را جریمه می کند، حال ســؤال اینجاســت 
جریمه ای که شرکت ها یا کارخانه های متخلف 
می پردازند، قاعدتاً ازنظر سازمان تعزیرات به 
دلیــل هزینه ناحقی بوده که از مردم دریافت 
کرده انــد؛ با این پیش فرض، چه ســازوکاری 
اندیشیده شده است که آن مبالغ اضافی دوباره 

به جیب مردم برگردد؟
اگر قرار است یک شرکت تخلف کند و مردم 
هم پــول اضافی بدهند و در آخر ســود آن 
به حســاب دولت یا هر جای دیگری برود، در 
این صورت فایده آن برای مردمی که متضرر 

شده اند چیست؟ 

امسال می بایست 
نتیجه کاهش 

وابستگی به نفت 
را می دیدیم، اما 
مشاهده می شود 

دولتمردان اقدام 
چندانی در این 

زمینه انجام 
نداده اند و هنوز در 
مرحله خام فروشی 

قرار داریم

بــرشبــرش
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زنجان: مسئوالن وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر همواره 
تحلیــل می کردند که با توجه به ۲.۵ میلیون مســکن خالی در 
کشور، عرضه به اندازه کافی وجود دارد و هرساله اعام می کردند 
که رشد قیمت مســکن در حدود نرخ تورم یا پایین تر از آن قرار 
می گیرد، برآوردهایی که می تواند از بررسی های آماری دفتر اقتصاد 
مســکن نشأت گرفته باشد. با این  حال اوضاع آن طور که مدیران 
این دفتر انتظارش را داشتند پیش نرفت و از آذرماه ۱۳۹۶ رشد 
افسار گسیخته قیمت مسکن آغاز شد که درنهایت به قیمت های 

نجومی امروز رسید.
در سال ۱۳۹۵ عنوان می شد مدت انتظار خانه دار شدن در ایران 
۱۲ سال است و تاش می شود تا سال ۱۴۰۵ این عدد به هشت 
سال کاهش یابد حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی از رسیدن 

مدت انتظار خانه دار شدن به ۳۰ سال سخن می گویند.
محاسبات جدید بر اساس قیمت های بهمن  ۱۳۹۸ نشان می دهد 
مدت انتظار خانه دار شدن در ایران به حدود ۳۰ سال رسیده است.

ریشه گرانی ها کجاستس
در همین راستا بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش دستمزد 
کارگر و رشد بی رویه قیمت مصالح ساختمانی را دلیل گران شدن 

مسکن می دانند.
علی مصدق، مســئول یکی از مشــاوران امــاک در زنجان در 
 ایــن زمینه به ما می گویــد: افزایش قیمت در بخش مســکن 

سود سرشــاری را برای برخی افراد به وجود آورده است و اگر تا 
چهار سال پیش قیمت مسکن برخی افراد چنگی به دل نمی زد، 

امروز همان مسکن موجب ثروت شده است.
وی فضای مجازی را نیز عاملی برای رشد ناعادالنه قیمت مسکن 
می داند و می افزاید: تنها کافی اســت به آگهی هایی که در فضای 
مجازی و برخی سایت ها منتشر می شــود، نگاهی انداخت و به 

وضعیت گرانی مسکن در زنجان پی برد.

تقاضا برای خرید اراضی مشاعس
وی بابیان اینکه گرانی مسکن موجب شده تا بسیاری از مردم به 
خرید زمین ها و حتی اراضی کشاورزی روی بیاورند، ابراز می کند: 
در حال حاضر مــردم زمین هایی را خریداری می کنند که حتی 

قابلیت تفکیک و یا تعیین حد هم ندارد.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از خریدها در بازار 
حالت هیجانی دارد، می افزاید: بســیاری از مردم به دلیل اینکه 
خواهان حفظ سرمایه خود هستند تمامی دارایی خود را در بازار 
مســکن، ارز و طا سرمایه گذاری کرده و این هجوم برای خرید، 

خود به تاطم قیمت ها دامن می زند.
وی با اشــاره به اینکه قیمت مصالح و سایر ملزومات حداقل سه 
برابر افزایش  یافته اســت، بیان می کنــد: تمامی این موضوعات 
دست به دســت هم می دهند تا قیمت مســکن افزایش انفجاری 

داشته باشد.

تخلف مشاوران امالکس
در همین راستا رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به فعالیت افزون 
بر یک هزار بنگاه مشاوراماک در استان افزود: تعداد زیادی از این 

مشاور های اماک پروانه فعالیت ندارند.
ســید محمود موســوی بابیان اینکه در ســه ماهه نخست سال 
جاری تعداد ۹۸ مشــاور اماک با دســتور شورای تأمین استان 
پلمــب شــده اند، می افزاید: ایــن تعداد بنگاه مشــاور اماک با 
قیمت گذاری های بسیار باال در زمینه ملک و اجاره بها برای دریافت 

کمیسیون بیشتر، موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شدند.
موســوی از افزایش نظارت بر فعالیت بنگاه های مشاور اماک در 
زنجان سخن گفت و یادآور شد: با متخلفان برخورد جدی صورت 
می گیرد، چراکه افرادی با گران کردن مسکن موجب ناآرامی بازار 

زمین و مسکن می شوند.
رئیس اتاق اصناف زنجان بر لزوم ســاماندهی بنگاه های مشــاور 
اماک در استان تأکید کرد و گفت: برخی افراد به علت نبود شغل 

ثابت اقدام به راه اندازی بنگاه مسکن می کنند.

مدت زمان خانه دار شدن هر ایرانی چقدر است؟ 

از افزایش قیمت انفجاری تا خرید های هیجانی

گزارشگزارش

۷۸۸۵zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. قوال معروف پاکستانی که آثارش در مدح 
امام علی»ع« چندین بار از تلویزیون کشورمان 
پخش شد ۲. اسباب بازی کودکانه-دوختنی 
به آسمان – گوســفند ماده ۳. واحدی برای 
انرژی- ستون بدن- دوی استقامت ۴. صفحه 
اینترنتــی- دروازه - عضو طیــران- عنصر 
شیمیایی ۵. درختی بهشتی- مروارید درشت- 
ماده کبریت سازی۶. حرف نهم یونانی- ییاقی 
از توابع کرج- ذره باردار شــیمیایی ۷. نهی از 
ریختن- فانوس دریایــی- قرض و دین- ماه 
زمســتانی ۸. پسر حضرت یوســف»ع«- ... 
باش تا کامروا شــوی ۹. ساز ضربی دایره ای 
 شــکل- خــروس تــازی- اجــاره- قشــر 
 ۱۰. نشــانه- جواب گرفتــن- جــد رســتم 
۱۱. مثــال از میانه خراب دونفــر- چهره- 
خبــردادن ۱۲. دنــدان ســوهان- ملــح- 
 درخواست حاجت از درگاه خدا- حرف فاصله 
 ۱۳. ســماوی- ســمت و جهت- نفی کننده 
۱۴. چغندرپخته- افــرادی که وکیل دارند- 
ابزارکار بنا ۱۵.  خوشنویس  برجسته ایرانی 

و شاگرد »سید احمد مشهدی«

۱. آلکالوئید سمی موجود در توتون- قطعه 
 ســفالی که بیش از حد حرارت دیده باشد 
۲. درســت – رفت وآمــد خودروها- علت 
و دلیل ۳. جاده آهنی- پایتخت تابســتانی 
عربســتان- اتوبوس برقی ۴. قطار تندرو- 
رنــگ تنفر- ارتــش جمهوری اســامی 
ایران ۵. حیــوان بارکــش- رفتن- ظاهر 
ســاختمان ۶. مخفــف اگــر- از وســایل 
گوش کــردن  ژیمناســتیک-   ورزش 
۷. از تقســیمات ارتشی- گستردنی صیاد- 
انعقادخون  ویتامین  تحصیلی-   نیمســال 
۸. کارمند امور مالی- کنایه از هرچیز بدفرم 
و نازیباست ۹. برادر پدر- یقه آهاری- خانه 
بزرگ- نفاق ۱۰. شیشــه آزمایشــگاهی- 
محوطــه ای باســتانی مربــوط بــه دوره 
سلجوقیان و تیموریان که در بخش مرکزی 
دهستان دربقاضی نیشابور واقع شده است 
- کام معتبــر ۱۱. شــهر صنعتی آلمان- 
پایاب- نعمت دادن ۱۲. کامیون ارتشــی- 
 اخالگر- ظرف دهان گشــاد پاســتیکی 
۱۳. مهیاشــدن برای انجــام کاری- قانون 

مغولی- از ادات استثنا ۱۴. از واجبات نماز- سرزمینی 
در جنوب افریقا که امروزه به دو کشــور »زیمباوه« و 
»زامبیا« تقسیم شده- ســرگرمی ۱۵. قابل استماع- 
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