
همه چیز درباره واکسن »آنفلوانزا«راه اندازی ایستگاه های »پزشکی از راه دور«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشریح کرددر ۶۸ بیمارستان استان های خراسان محقق شد

راه اندازی ایستگاه های پزشــکی از راه دور در ۶۸ 
بیمارستان دولتی اســتان های خراسان رضوی، 
شــمالی و جنوبی، فرصت اســتفاده از خدمات 
تخصصی و فوق تخصصی را برای تمامی جمعیت 
این استان ها فراهم می کند. دبیر ستاد پزشکی از 
راه دور کالن منطقه ۹ کشــور با اعالم این مطلب 

گفت: مرحله اول سامانه پزشکی...

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفــت: مردم نگران نباشــند بــه  زودی پروتکل 
استفاده از واکسن آنفلوانزا از سوی معاونت غذا و 
داروی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
به دانشگاه ها ابالغ می شود و براساس آن واکسن 
آنفلوانزا توزیــع و واکسیناســیون انجام خواهد 

شد.دکتر موفق در گفت وگو با قدس ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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قفلبیتدبیریبر»قلعهوکیلآباد«
استاندار در مراسم آغاز سال تحصیلی:

 بازگشایی مدارس 
 خراسان رضوی 

نمادین است

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 گزارش میدانی قدس 
از آغاز سال تحصیلی جدید

 نگرانی والدین 
 از سالمت 

دانش آموزان
بنابر تصمیم دولت از روز گذشته یک میلیون و300 
هزار دانش آموز در مدارس اســتان خراســان رضوی 
ســال تحصیلی را آغاز کردند. این درحالی است که 
بسیاری از متولیان حوزه سالمت و خانواده ها نسبت 
به این امر احساس نگرانی کرده و روزهای نه چندان 
خوشایندی را پیش بینی می کنند. خانم موسوی مادر 
یکــی از دانش آموزان دراین بــاره می گوید: به نظرم 
جای تعجب دارد که تمام مراکز دانشــگاهی اســتان 
خراســان رضوی و حتی دانشــگاه فرهنگیان به طور 
مجــازی فعالیت کنند، اما کالس هــای دانش آموزان 
ابتدایی به صورت حضوری برگزار شــود این درحالی 
اســت که کودکان توان و توجه چندانی برای رعایت 
دستورالعمل ها ندارند. همچنین آن ها تنها در مدرسه 

مستقر نیستند...

اهالی همچنان از بالتکلیفی 15 ساله و نبود طرح تفصیلی گالیه مندند

.......صفحه 2 

آموزش  وپرورش برای تبعات آموزش 
حضوری چه پاسخی دارد؟

دیروز باوجود آغاز سال تحصیلی و تصمیم آموزش  و پرورش که همه 
دانش آموزان باید سر کالس حاضر شوند، مثل خیلی از والدین نگران، 
اجازه ندادم فرزندم به مدرسه برود اما خودم به جای او رفتم تا اوضاع را 
بررسی کنم تا اگر از امنیت محیط مدرسه اطمینان یافتم، بعد با خیالی 

راحت او را به کالس درس بفرستم...

همزمان با سراسر کشــور آیین نمادین بازگشایی مدارس استان 
با حضور استاندار خراســان رضوی در مشهد برگزار شد.استاندار 
خراســان رضوی در این مراســم گفت: حفظ ســالمت مردم و 
دانش آموزان باالترین اولویت ماست.رزم حسینی در آیین بازگشایی 
مدارس استان در هنرستان کار و دانش جمیله متقیان میالنی که 
با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، مدیرکل 

آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئوالن...

.......صفحه 2 
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,ع
۹۹
۰۶
۰۴
۵

 ️﹋︣  ︫﹤﹡︀﹫﹛︀ آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 
︀︾︡اری ا︣ار ﹡﹢﹟ ︑﹢س   ︋️﹋︣ ︀ص︫   ︠﹩﹞︀︨

﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۴٠۵۵  ﹎﹢ار︫﹉︋ 
︀م داران ﹝﹫︨︣︀﹡︡ در  ﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥︨  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥︋ 
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︋︀︾︡اری 
ا︣ار﹡﹢﹟ ︑﹢س ﹎﹢ار︫﹉ ﹋﹥ در ﹝﹢رخ ٢٨/۶/١٣٩٩ 
راس ︨ــ︀︻️ ١۵ روز ︗﹞︺ــ﹥ در ﹝﹏ ﹝︪ــ︡ – ︗︀ده 
︺︡ از  ﹇﹢︀ن  ۵ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ︋︺︡ از ︨ــ﹥ راه ﹁︣دو︨﹩ –︋ 
﹡﹫︣و﹎︀ه ︑﹢س – ︀ر﹁︭﹏ – ︋︀︾︧ــ︣ای ︵﹢س ︋︣﹎︤ار 
﹝﹫﹍︣دد ، ︱﹢ر ︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡. ﹝﹢ارد د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ 

:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︫︣ح ذ ﹤︋
١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

٢- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹤﹞︀﹡رت ﹨ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︑︣از﹢︮ ︉﹢︭︑ -٣

١٣٩٨/١٢/٢٩   ۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️
۵- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر︫︣﹋️

ع  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ۹
۹۰
۶۰
۴۴

︀زار︀ب)) ((آ﹎﹩ ︗︢ب︋ 
︫ــ︣﹋️ آرد ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹋︀در ا︗︣ا﹩ ﹁︣وش ︠﹢د، از ﹉ ﹡﹀︣ ︋︀زار︀ب 
﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر درج  ﹠︺️ آرد د︻﹢ت︋   ︮︀ آ︫﹠︀︋ 
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ︋﹥ آدرس ذ ️﹁︀در ️︗ ︡ت ٣ روز ﹋︀ری﹞ ﹤︋ ﹩﹎آ

آدرس : ︎︪️ آرا﹝﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩ ،﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۶ ︗︀ده ا︠﹠︖︀ن، ︋︺︡ از رو︨︐︀ی ︧﹟ آ︋︀د 
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٣۶۵١۵۴۶۶  - ٠٩١۵٣١۵٩۴٩١

/ع ︫︣﹋️ آرد ﹇︡س ر︲﹢ی 
۹۹
۰۶
۰۶
۰

/ع
۹۹
۰۶
۰۶
۲

اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝︽︀زه ﹨︀ی ︗﹠︉ ︨︀︠︐﹞︀ن اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش  ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی را ︋︀ ﹝︪︭︀ت ﹝﹠︡رج در 
ــ︣﹋️ در  ﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︫   ︋﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︀ ﹩︑︀﹞︡  ︠️﹢﹛او ︀ ︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹆︣رات ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︋   ︋﹅︣︵ ــ﹏ ازــ︡ول ذ︗
 ، ️﹁︀در ، ︳ــ︣ا ︀︽﹛ ︊️ ١٢︋﹥ آدرس ﹝﹙﹉ و ︗️ ا︵﹑ع از︫  ــ︀︻️ ٩︮  ﹥ ﹝︡ت ١٠ روز از︨   ︋١٣٩٩/٠۶/١۵ از ﹝﹊︀ن از ︑︀ر ︡︀زد  ︋️︗ ︡﹠﹡︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا︤ا﹞
︑﹊﹞﹫﹏ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︑︀ر ﹁﹢ق ﹜︽︀️  ٢٠ /١٣٩٩/٠۶از ︨︀︻️ ١٢️︀︽﹛ ︊︮٩ ︋﹥ آدرس ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ (ره) اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  ︡ات︺︑ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و ،︣﹠﹨︀  ︋︡﹫ ︀︠︐﹞︀ن︫  ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ي،︨ 
﹢د .  ﹢ا﹨︡︋  ︢︣ش︠   ︎﹏︋︀﹇ www.setadiran.ir  (︀د︐︨) ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ار︗︀ع ﹋︀ر از ︡﹠ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ﹁︣ا

   ۵٠٩٩٠٠۵٨۵٠٠٠٠٠۴   ﹤﹡︀﹞︀ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹢رد ا︗︀ره در︨ 
                            
﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟﹝︀︧﹞﹟﹊﹛︀︋ ️︀︧️ ز︣ ز﹝﹫﹟﹝︀︧️ ﹨﹞﹊︿︫﹞︀ره ﹝︽︀زه

۴٢/٠٠٠/٠٠٠   ر︀ل١٧٧/٠٠٠/٠٠٠/٠٠

١٣١/۴٠٠/٠٠٠ ر︀ل١٠/٠٠۵٧/٣٠٢٠۴/٢١٢۵

٢۴/٠٠٠/٠٠٠   ر︀ل۶٠٠/٠٠٠/٠٠/٣٢٢

٣٠/٠٠٠/٠٠٠   ر︀ل۴٠٠/٠٠٠/٠٠/۴٢٧

︣ورش ︣︺︐﹩ ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و︎   ︫﹩﹚︻ ︣ ︀﹡﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ د﹋︐ ︋︀ ︐﹋ ︉ ﹞﹫﹠﹩ (ره) ︗﹠ ︀︋︀ن ا﹝︀م︠  ﹫  ︠﹩﹛︀ ﹝  ︫﹤﹫ ︀︫ ︡اء  ︡ان︫  ﹫﹞ ︡ ︪﹞ : رد ا︗︀ره﹢﹞ ﹏﹞ آدرس
﹢رت ︱﹢ری ︑︧﹙﹫﹛ ﹎︣دد.  ︮﹤  ︋﹤﹡︀﹞︀ ︀ر﹎︢اری در︨   ︋︣ ︩ ﹝︀ه ︻﹑وه︋   ︫︀︑ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ و ﹤﹨︀﹞ ﹤︨داراي ا︻︐︊︀ر ﹪﹊﹡︀ ︣﹋️ در﹝︤ا︡ه ﹝︺︐︊︣︋   ︫﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ -١

                                               . ︡ ﹢ا﹨︫︡  ︍︣ده آ﹡︀ن ︲︊︳︠  ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ︡ه ﹨︣﹎︀ه︀ن اول ، دوم ﹝︤ا﹎︡﹡︣  ︋-٢
 ﹜︊﹞ ︀ ﹤︀︀ ﹝︪︣وط ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر و ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ا︨️ .  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹇﹫﹞️︎   ︎-٣

 . ︡﹠︀﹝﹡ ︀د﹠︪﹫  ︎︀︖﹊ رت﹢  ︮﹤ ︀︫︡ ﹋﹥ ︑﹆︀︲︀ی ا︗︀ره ﹁︱︀ را︋  ︀ ﹝︤ا︡ه ﹎︣ا﹡﹩ ﹝﹩︋  ۴-  او﹜﹢️ وا﹎︢اری︋ 
﹢د .  ︫﹤ارا ﹩︧﹝ ︣ای ﹊︧︀ل ﹋︀﹝﹏︫   ︋︬︪﹞ رت﹢  ︮﹤  ︋️︧︀ ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹩︋   ︎-۵

١٢  ️︻︀  ︨   ١٣٩٩/٠۶/٢٠ : ﹤﹡︀﹞︀ ۶- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از︨ 
١٢  ️︻︀  ︨  ١٣٩٩/٠۶/٢۵  : ﹤﹡︀﹞︀ ﹫︪﹠︀د در︨   ︎﹤ا︨﹠︀د ، ﹝︡ارک و ارا ﹏﹢︑︀ر﹎︢اری و  ︋️﹚﹞ ﹟︣︠٧- آ

. ︊  ︮١٠ ️︻︀  ︨– ١٣٩٩/٠۶/٢۶ ﹩︀︪﹎︀ز ٨- ز﹝︀ن︋ 
                 

آگهـى اجـاره 

 اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی - اداره ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩  

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف 

﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝︣︡️ در﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
︋﹥ ا︵﹑ع ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋ــ️ دوم در 
﹝ــ﹢رخ ٩٩/۶/٣٠ راس ︨ــ︀︻️  روز  ﹊︪ــ﹠︊﹥ 
١٣/٣٠ در ﹝ــ﹏ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ وا﹇︹ در 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ١٧ ︫ــ︣﹢ر ︋︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد .﹜︢ا از 
﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗ــ️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ 
در اــ﹟ ︗﹙︧ــ﹥ ︱﹢ر ︋ــ﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡.در ︲﹞﹟ 
︑︺︡اد آرا و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ︨﹥ رای و ﹨︣ 
﹢د.د︨︐﹢ر  ﹢ا﹨︡︋   ︀﹠︑ ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬︫﹉ رای︠ 

️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ︀زرس و ︗﹙︧﹥ : ١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش︋ 
٢-︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹡﹢ه ︑﹆︧ــ﹫﹛ ︨ــ﹢د 

︨︀ل ٩٨
٣-︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ١٣٩٩

۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟ ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت 
﹊︧ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ و ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙ــ﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩
︑︢﹋︣ : ا︻︱︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٩/٠۶/٢٧ از ︨︀︻️ ٩ ا﹜﹩ ١٣ ︋﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩﹡د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩

/ع
۹۹
۰۴
۳۴
۲

/ع
۹۹
۰۶
۰۶
۳

اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︋︪﹩ از ﹝︣ا﹋︤ آ﹝﹢ز︫﹩ و ر﹁︀﹨﹩ ( آ︫︍︤︠︀﹡﹥ ، ر︨︐﹢ران و ︑︀﹐ر﹨︀ )︠﹢د را ︋︀ ﹝︪︭︀ت ﹝﹠︡رج در 
 ️︗ ︡﹠﹡︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا︀ن ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا﹫︲︀﹆︐﹞ . ︡︀﹝﹡ ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار﹑﹞︀︺﹞ و ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹆︣رات ﹩﹞﹢﹝︻ ︡ه︤ا﹞ ︤اری﹎︣︋ ﹅︣︵ از ﹏ا︨ــ﹠︀د و ︗︡ول ذ
︋︀زد︡ از ﹝﹊︀ن از ︑︀ر ١٣٩٩/٠۶/١۵ ︋﹥ ﹝︡ت ١٠ روز از ︨ــ︀︻٩️ ︀︽﹛ ︊︮️ ١٢︋﹥ آدرس ﹝﹙﹉ و ︗️ ا︵﹑ع از ︫ــ︣ا︳ ، در︀﹁️ ، ︑﹊﹞﹫﹏ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د 
﹝︤ا︡ه از ︑︀ر ﹁﹢ق ﹜︽︀️  ٢٠ /١٣٩٩/٠۶از ︨︀︻️ ١٢️︀︽﹛ ︊︮٩ ︋﹥ آدرس ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ (ره) اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ي، ︨︀︠︐﹞︀ن 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  ︡ات︺︑ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و ،︣﹠﹨︀︋ ︡﹫︫
   *  ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︢︎ ﹏︋︀﹇ www.setadiran.ir︣ش ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .     

   *  ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹢رد ا︗︀ره در ︨︀﹝︀﹡﹥  ۵٠٩٩٠٠۵٨۶۵٠٠٠٠٠۵

مبلغ تضمينبه شرح نام مركز

510/000/000 ريالشامل سالن پذيرايى،سردخانه،آشپزخانه و انبار به همراه  اموال و ملزومات موجودمركز آموزشى و رفاهى امام رضا (ع)  

شامل دو تاالر پذيرايى مجزا مردانه و زنانه ،آشپزخانه ،كافى شاپ ، سردخانه و انبارى به همراه  مركز آموزشى و رفاهى امام سجاد (ع)
720/000/000 ريالاموال و ملزومات موجود 

480/000/000 ريالشامل سالن پذيرايى،سردخانه،آشپزخانه و انبار به همراه  اموال و ملزومات موجودمركز آموزشى و رفاهى امام على (ع)  

آدرس ﹝﹏ ﹝﹢رد ا︗︀ره : 
﹫︀︋︀ن  ︖︀د ،︠  ﹙﹢ار︨   ︋، ︪︡﹞ : (ع) ︀د︖ ﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ر︲︀ (ع) ، ﹡︊︩ ︀ر راه ︻﹠︭︣ی //  ﹝︣﹋︤ آ﹝﹢ز︫﹩ و ر﹁︀﹨﹩ ا﹝︀م︨   ︪︠︡﹞ :  (ع) ︀︲آ﹝﹢ز︫﹩ و ر﹁︀﹨﹩ ا﹝︀م ر ︤﹋︣﹞ 

﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د ، ﹡︊︩ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن ١٠   ︋، ︪︡﹞ :  (ع) ﹩﹚︻ ا﹝﹫﹟ ، ﹡︊︩ ا﹝﹫﹟ ۴  // ﹝︣﹋︤ آ﹝﹢ز︫﹩ و ر﹁︀﹨﹩ ا﹝︀م
﹢رت ︱﹢ری ︑︧﹙﹫﹛ ﹎︣دد .  ︮﹤  ︋﹤﹡︀﹞︀ ︀ر﹎︢اری در︨   ︋︣ ︩ ﹝︀ه ︻﹑وه︋   ︫︀︑ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ و ﹤﹨︀﹞ ﹤ ︀﹡﹊﹪ داراي ا︻︐︊︀ر︨  ︣﹋️ در﹝︤ا︡ه ﹝︺︐︊︣︋   ︫﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ -١

 ﹤︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹇﹫﹞️︎   ︎-٣                                                   . ︡ ﹢ا﹨︫︡  ︍︣ده آ﹡︀ن ︲︊︳︠  ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ︡ه ﹨︣﹎︀ه︀ن اول ، دوم ﹝︤ا﹎︡﹡︣  ︋-٢
 ﹜︊﹞ ︀︀ ﹝︪︣وط ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر و ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ا︨️ . 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ︀د﹠︪﹫  ︎︀︖﹊ رت﹢  ︮﹤ ︀︫︡ ﹋﹥ ︑﹆︀︲︀ی ا︗︀ره ﹁︱︀ را︋  ︀ ﹝︤ا︡ه ﹎︣ا﹡﹩ ﹝﹩︋  ۴-  او﹜﹢️ وا﹎︢اری︋ 
﹢د .  ︫﹤ارا ﹩︧﹝ ︣ای ﹊︧︀ل ﹋︀﹝﹏︫   ︋︬︪﹞ رت﹢  ︮﹤  ︋️︧︀ ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹩︋   ︎-۵

١٢  ️︻︀  ︨   ١٣٩٩/٠۶/٢٠ : ﹤﹡︀﹞︀ ۶- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از︨ 
. ︊  ︮١٠ ️︻︀  ︨– ١٣٩٩/٠۶/٢۶ ﹩︀︪﹎︀ز ︀︻️  ١٢     ٨- ز﹝︀ن︋   ︨  ١٣٩٩/٠۶/٢۵  : ﹤﹡︀﹞︀ ﹫︪﹠︀د در︨   ︎﹤ا︨﹠︀د ، ﹝︡ارک و ارا ﹏﹢︑︀ر﹎︢اری و  ︋️﹚﹞ ﹟︣︠٧- آ

آگهـى اجـاره 
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قفل بی تدبیری بر »قلعه وکیل آباد« 
از  وکیل آباد  قلعــه  اهالی  علیمحمدزاده:
بالتکلیفی چندین ســاله خــود در خصوص 
تصمیم مدیریت شــهری برای بهسازی این 

منطقه قدیمی شهر گالیه دارند.
پیــش از پرداختن به ایــن موضوع نگاهی به 
ســابقه اقدام های انجام شــده در ســال های 
گذشته می تواند شــرایط حاکم را بهتر بازگو 
نماید، چراکه به اعتقاد ســکنه قلعه وکیل آباد 
دستاورد مدیریت شهری دریک دهه گذشته 

چیزی جز وعده نبوده است.

آغاز ماجرای بهسازیس
در سال۱۳۸۴ مصوبه شورای عالی معماری و 
شهرسازی در خصوص بافت های فرسوده در 
کشور صادر و براساس آن عنوان شد ۲هزار و 
۲۹۲ هکتار بافت فرسوده در مشهد وجود دارد. 
بدین ترتیب مشهد پس از کالنشهرهای تهران 
و تبریز مقام سوم را در زمینه حاشیه نشینی به 

خود اختصاص داده است.
از همان ســال ها چند نقطه از مشهد هم به 
عنوان مناطق اولویت دار در صدر بهسازی بافت 
قرار گرفتند کــه ازآن جمله می توان به قلعه 

وکیل آباد و قلعه آبکوه اشاره کرد. 
با مطرح شــدن موضــوع احیــای بافت این 
منطقه، تصمیمات اولیه حکایت از اجرای طرح 
بهسازی در زمین های این محدوده به وسعت 
۱۰۰ هکتار داشــت که در دور ســوم شورای 
شهر شرکتی هم به عنوان مجری طرح معرفی 
شد، اما با گذشت چند سال این طرح موفقیت 
آنچنانی در خرید امالک و اجرای طرح نداشت 

و عمر شورای سوم به پایان رسید.
شــورای چهارم به دنبال نارضایتی اهالی وارد 
موضــوع شــد و در خرداد ســال۹۵ تصمیم 
جدیدی در قالب طرحی شبیه طرح تفصیلی 
قلعــه آبکوه اتخاذ کرد که براســاس آن مقرر 
شــد ۱۸ هکتار از وســعت ۲۳ هکتاری قلعه 
وکیل آباد آزاد شــود که براســاس این طرح 
تنها ۵ هکتار از حاشــیه بولــوار وکیل آباد به 
منظــور اجرای طرح های مورد نظر باید حفظ 
 می شد و در مابقی منطقه، شهروندان مجاز به 

ساخت وساز بودند.
با تمام این اوصاف در عمل، شورای چهارم هم 
نتوانست کاری از پیش ببرد و باز مباحثی چون 
طرح جامع و تفصیلی همه چیز را تحت تأثیر 
قرار داد و اهالی وکیل آباد زیر دیوار بالتکلیفی 
نشستند تا شاید شورای پنجم کاری از پیش 

ببرد.
در دوره جدیــد مدیریت شــهری برای آنکه 
تصمیمات متناسب با شرایط هر منطقه اتخاذ 
شود و به اصطالح شیوه مدیریت یکجانبه را به 
شیوه تصمیم سازی مشارکتی با اهالی تبدیل 
نمایند، مقرر شد دفاتری با عنوان دفتر توسعه یا 
همان دفاتر تسهیل گری در هر منطقه تأسیس 
شود و مأموریت های مختلفی برای آن ها تعریف 
شد که اصلی ترین آن ها اعتمادسازی اهالی به 
مدیریت شهری و در نهایت تدوین سند توسعه 

محله است.
اما دراین بین باوجود تأکید مدیران شــهری 
به اولویت دار بودن چند منطقه مانند آبکوه و 
وکیل آباد، دفتر توسعه وکیل آباد یکی از آخرین 
دفاتر تأسیسی است و چند ماه بیشتر از زمان 

فعالیت آن نمی گذرد.

اهالی متضرر از بی برنامگی مدیریت س
شهری

یکی از اهالی قلعه وکیل آباد می گوید: نتیجه 
مستقیم بی برنامگی مدیریت شهری و تغییر 
تصمیمات در ۱۵ســال گذشته متضرر شدن 

غیرقابل جبران ساکنان این منطقه است.
محمدیان می افزاید: در ســال های گذشته به 
بهانه اجــرای یک پروژه بزرگ در مســاحت 
۱۰۰ هکتار به ما اجازه فروش و ساخت وســاز 
امالکمــان را ندادند، پس از چند ســال که 

آن شــرکت طرف قــرارداد 
نتوانست کاری از پیش ببرد 
اعالم کردند طرح قبلی لغو 
شــده و فقط امالک اطراف 
به همین  وکیل آبــاد  بولوار 
شکل می ماند و مابقی افراد 

اجازه ساخت وساز دارند.
او می افزاید: اولین ضرر ما این 
بود که با همین تعلل مدیران 
شهری هزینه ساخت وساز ما 
چند برابر شد و بسیاری از ما 
قادر به تأمین هزینه بهسازی 

خانه های خودمان نیستیم.
مرد میانسالی هم که به گفته 

خودش از قدیمی ترین ســاکنان محله است، 
می گوید: در این سال ها برخوردی که با ما شده 
بســیار بدتر و توهین آمیز تر از افرادی بوده که 
شبانه زمین ها را غصب می کردند، چون اجازه 
فروش ملک خودمان را نداشتیم و یا اگر اجازه 
نامعلوم شهرداری  برنامه ریزی های  داشــتیم 
موجــب شــده بود تــا خریــداران حاضر به 
پرداخت قیمت واقعی امالک ما نباشند، چون 

نمی دانستند سرانجام این کار چه می  شود.
او که خود را محمود معرفی می کند، می افزاید: 
متأسفانه اتفاق هایی که ســال ها پیش افتاد 
همه را نگران کرده اســت به طور مثال همان 
سال ها شرکت طرف قرارداد شهرداری امالک 
برخی اهالی را به قیمت های پایین خرید و بعد 
متوجه شــدیم در زمان واگذاری به شهرداری 
ارزش افزوده امالک را تقاضا کرده و گویا هنوز 

هم با شهرداری مشکل دارد.
خانمی هم که از ساکنان قلعه وکیل آباد است، 
می گوید: به نظرم می خواهند ما را در بالتکلیفی 
نگه  دارند و کاری بکنند که خودمان خســته 
شویم و به هر قیمتی ملکمان را واگذار کنیم و 
از محله برویم وگرنه مدیرانی که کارهای بزرگ 
در شهر انجام می دهند آیا نمی توانستند مشکل 

یک محله کوچک مانند قلعه وکیل آباد را که 
کالً چند کوچه بیشتر نیست، حل کنند.

جوانی از اهالی هم می گوید: شایعه های زیادی 
بین مردم مطرح است و چون هیچ گاه مدیران 
شهری با شفافیت مسائل را برای اهالی مطرح 
نکرده اند، مردم اعتمــادی به وعده ها ندارند و 
تصور می کنند اصل ماجرا چیز دیگری است. 
مثالً یکی می گوید اینجا یک پروژه گردشگری 
بزرگ ســاخته می شــود، دیگــری می گوید 
می خواهند اینجا یک مجتمع بزرگ مسکونی 
بزنند و یکــی از گران ترین 

محالت مشهد می شود.

آخرین اظهارنظرهای س
مدیران شهری

عضــو  پیــش  روز  چنــد 
کمیسیون مناطق پیرامونی 
و کم برخوردار شــورای شهر 
مشــهد با اشــاره به ایجاد 
منطقه  تســهیل گری  دفتر 
وکیل آباد گفــت: در یکی از 
بندهای این دفتر به سنددار 
شده،  اشــاره  امالک  کردن 
بنابراین دفتر تســهیل گری 
باید در این زمینه تالش کند.شهناز رمارم در 
گفت وگو با مشــهدفوری در خصوص مشکل 
سند دار کردن زمین های مردم محله وکیل آباد، 
ســاکنان این منطقه را دارای حقوق مکتسبه 
دانست و گفت: نمی توانیم به راحتی از حقوق 
مکتســبه آن ها چشم بپوشیم و بگوییم سند 
مادر به نام مالکان دولتی و سایر مدعیان فعلی 
مالکیت محله وکیل آباد است، بنابراین ما باید 
به ساکنان قدیمی وکیل آباد رسمیت بدهیم و 
آن را از اسکان غیررسمی و منطقه پیرامونی و 
کم برخوردار خارج کنیم. عالوه بر این هرکسی 
که دارای سند مالکیت است به شهرداری بیاید 

تا برای ساخت وساز ملکش مجوز صادر شود.
رمارم در واکنش به این مســئله که مردم این 
منطقه از نداشــتن خدمات شهری گالیه مند 
هســتند، تصریح کرد: تا کنار کال چهل بازه 
خدمات شهری ارائه و زباله ها جمع آوری و رفت 
و روب انجام می شود از این جهت حتی مناطق 
پیرامونــی آن را هم پاک ســازی کرده بودند 
شــاید همزمان با بازدید من این پاک سازی ها 
بیشتر شده اســت، اما در این بازدید اهالی از 
اینکه خدمات شهری نامناسب است گالیه ای 
نداشتند، بلکه بیشتر از عدم صدور مجوز برای 

ساخت وساز گله مند بودند.
وی درخصوص احداث فضای سبز در زمینی 
که بخشــی از آن در تملک شهرداری است، 
توضیــح داد: فایــل تفصیلــی بخش هایی از 
منطقه با کاربری فضای ســبز تعریف شــده 
است، بخش هایی از آن نیز کاربری فرهنگی و 
ورزشی دارد که ابتدا باید کامل تملک شود بعد 
طرح توسعه شهری آماده اجرا شود همه این 
موارد بستگی به همکاری و همراهی ساکنان 
و مالکان آن محله و رفع تعارض مالکیت آنجا 
دارد.محمدرضا کالیی، شــهردار مشــهد هم 
چند روز پیش در نشســتی بــا مدیران دفاتر 
تسهیل گری محالت که با حضور رئیس شورای 
شهرمشــهد، سرپرســت معاونت اقتصادی و 
مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری شهرداری 
مشهد برگزار شد در خصوص مشکالت قلعه 
وکیل آباد و پیشنهادهای مطرح شده از سوی 
دفتر تســهیل گری این محلــه گفت: اکنون 
طرح تفصیلی این منطقه در حال طی کردن 
 مسیر است که با تصویب آن توسط کمیسیون 
ماده ۵ شاهد گشایش های خوبی در قلعه وکیل 

آباد خواهیم بود.

طرح تفصیلی کلید حل مشکالتس
با تمام این اوصاف مدیر دفتر توســعه وکیل آباد 
 ضمن مثبت خواندن نتیجه فعالیت های چند ماهه

دفتر تســهیل گری در این محله می گوید: طرح 
تفصیلی محله قلعه وکیل آباد به تأیید شــورای 
شهر رسیده و به محض اتمام فرایند تصویب آن 
در مراجع باالدستی، بخش عمده مشکالت اهالی 
منطقه برطرف می شود.حسین اسعدی می افزاید: 
دفتر توسعه محله وکیل آباد از ابتدای سال جاری 
فعالیت خــود را آغاز کرده و به ســبب تالش 
مجدانه عوامل و پشتیبانی مدیریت شهری از یک 
ســو و همکاری قابل تقدیر اهالی از سوی دیگر 
خوشبختانه به نقطه قابل قبول طرفین رسیده ایم 
و این باور در همه ایجاد شــده که هدف تغییر 
و بهبود شــرایط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی 
محله قدیمی وکیل آباد است.او ادامه می دهد: در 
چند ماه گذشته فعالیت های دفتر توسعه در 
سه محور اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی به 
موازات هم پیشرفته است و ضمن ایجاد اعتماد 
عمومی در بین اهالی، جلسه های متعددی با 
معتمدان محله برگزار و زمینه ها و توانایی های 

 اهالی برای مشارکت شناسایی شده است.
از ســوی دیگر پروژه هایی نیز تعریف شده تا 
بخشی از بهسازی منطقه آغاز شود که شامل 
بخش های متعددی از قبیل ایجاد فضای سبز 
اســت، ولی همچنان که یکی از دغدغه های 
اهالی مســئله ســنددار کردن امالک است، 
جلســه های مختلفی با نهادهــای دولتی و 
غیردولتی برگزار شده تا پیش از تصویب طرح 
تفصیلی در کمیســیون ماده ۵، تکلیف سند 

امالک قولنامه ای منطقه هم روشن شود.
اســعدی اظهار می کند: بر اســاس شــواهد 
موجود پیش بینــی می کنیم قبــل از پایان 
ســال طرح تفصیلی منطقه به تصویب نهایی 
رسیده و قابلیت اجرا پیدا کند. در مرحله اول 
برنامه ریزی های الزم و نحوه بهسازی ۲۱ هکتار 
که بافت پر منطقه است در حال تدوین است، 
بنابراین امیدواریم سال آینده، سرآغاز تحوالت 

بنیادی در قلعه وکیل آباد باشد.

آموزشوپرورشبرایتبعاتآموزش•
حضوریچهپاسخیدارد؟

دیروز باوجود آغاز ســال تحصیلی و تصمیم آموزش  و پرورش 
که همه دانش آموزان باید ســر کالس حاضر شوند، مثل خیلی 
از والدیــن نگران، اجازه ندادم فرزندم به مدرســه برود اما خودم 
به جای او رفتم تا اوضاع را بررســی کنم تا اگر از امنیت محیط 
مدرسه اطمینان یافتم، بعد با خیالی راحت او را به کالس درس 
بفرستم. اما از همان بدو ورود مشخص بود که »رعایت سرسختانه 
پروتکل های بهداشتی« مورد ادعای وزیر، شعاری بیش نبوده و 
باز بودن در کالس ها و نصب یک دســتگاه کوچک الکل پاش در 
سالن مدرسه، تنها نکاتی بود که می شد به این پروتکل ها نسبت 
داد؛ تنها مراقب دلسوز هم بابای مدرسه بود که کنار در ورودی 
ایستاده بود ولی حریف بچه های بازیگوش بی مباالت و آن هایی 
که روز اول بازگشایی مدرسه، با دیدن دوستان و همکالسی های 
پارســال، همدیگر را در آغوش می گرفتند، نبود. داخل کالس ها 
هم دانش آموزان هرچند کم تعداد ولی همگی تنگاتنگ، کنار هم 
روی نیمکت های مشــترک در گوشه ای نشسته و مابقی فضای 
کالس را خالی گذاشته بودند. از تعداد اندک دانش آموزان حاضر 
در کالس ها و تجمع انبوه اولیای نگران و بالتکلیف در ســالن و 
اتاق های مدیر و معاونان مدرسه، مشخص بود که خیلی های دیگر 

همچون من مانع حضور فرزندانشان در مدرسه شده اند.
درعین حال استاندار و مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی 
دیروز در مراسم بازگشایی مدارس، همچون وزیر آموزش وپرورش 
تأکید کردند که حفظ ســالمت مــردم و دانش آموزان باالترین 
اولویت آن هاســت و با وعده فراهم کردن امکانات ســاختاری، 
زیربنایی و فناوری، برای آموزش مطلوب دانش آموزان، از نظارت 
جدی بازرسان بر نحوه رعایت دستورهای بهداشتی در مدارس 
خبر دادند. با وجوداین مشخص است که این سخنان هیچ ضمانت 
اجرایی ندارد؛ چراکه اگر بنا بود امکانات ســاختاری و زیربنایی 
فراهم شــود، باید این کار تا پیش از آغاز سال تحصیلی و ورود 
دانش آموزان به مدارس، صورت می گرفت؛ از سوی دیگر شلوغی 
مدارس در این شــرایط حاکی از بی برنامگی مسئوالنی است که 
همواره شاهد فرصت سوزی، اقدام های غیرکارشناسانه و تصمیمات 
دقیقه نودی آن ها بوده ایم. یکی از آشکارترین نمادهای این مدعا، 
درخواســت آموزش وپرورش از اولیای دانش آموزان برای تماس 
تلفنی پیش از حضور فرزندشان در مدرسه است، حساب کنید 
تماس اولیای یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز خراسانی برای 
پرسیدن تنها این جمله که فرزندشان امروز باید به مدرسه برود 
یا خیر، درمجموع چقدر زمان می برد!؟ آیا آموزش وپرورش نیروی 
انسانی و امکان مخابراتی متناسب با پاسخگویی به این حجم از 

تماس های تلفنی را دارد؟
از سوی دیگر دیروز شنیدم که برخی مدیران مدارس از نرسیدن 
سهمیه مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح گالیه مند و نگران 
تبعات آن برای ســالمت دانش آمــوزان بودند؛ برخی نیز بر این 
باورند که ســرانه بهداشتی فعلی، اجازه تأمین مایع ضدعفونی و 
دستشویی برای سرویس های بهداشتی مدارس را نمی دهد. حال 
برفرض ارسال به موقع و مستمر و به اندازه کافی این مواد، آیا امکان 
و تــوان ضدعفونی مرتب و مســتمر محیط و فضاهای مختلف 
مدارس وجــود دارد؟ دیروز که خبری نبــود؛ اما آیا تمهیداتی 
برای ضدعفونی محیط و غربالگری تمام دانش آموزان، معلمان و 
رانندگان سرویس مدارس در روزهای آینده اندیشیده شده است.

از طرفی تأمین هزینه سنگین خرید هرروزه ماسک به ویژه برای 
خانواده هایی که چند دانش آموز دارند، مشــکل بزرگی اســت 
که هرگز برای آن چاره اندیشــی نشــده و به طورقطع خیلی از 
دانش آموزان به دلیل ضعف بنیه مالی خانواده، ناچار به استفاده 
از ماســک های کهنه و یا غیراستاندارد، فقط برای حفظ ظاهر و 
گرفتن اجازه ورود به مدرســه خواهند بود و این موضوع تبعات 
سنگینی را در پی خواهد داشت.به همه این مسائل باید استرس 
و زجر خانواده ها که حتی هنگام برگشــت فرزندشان از مدرسه 
جرئت دســت زدن به او را هم نخواهند داشت و تأثیر روانی این 

شرایط بر خردساالن را افزود.
و کاش بزرگوارانی که تصمیم به آموزش حضوری دانش آموزان، 
بدون توجه به وضعیت و رنگ کرونایی شهرها گرفته اند، پاسخ دهند 
که چرا در شرایطی که همه گیری کرونا همچنان در حال پیشروی 
است و به گفته وزیر بهداشت هرلحظه ممکن است نظام سالمت 
زیر سایه این بی مباالتی ها و بی توجهی ها سقوط کند، دانش آموزان 
را ملزم به حضور در مدارس کرده اند و اگر درنتیجه این تصمیم 
ناگهانی، فاجعه ای انســانی روی دهد، چه کسی مسئول است؟!

پروژهمسکنمهرشاندیز•
ازآبشربپایداربرخوردارشد

مســکن  پروژه  قدس:
مهر شــهر شــاندیز با 
از  ۴ هزار خانــوار پس 
۱۰ ســال از آب شرب 
پایدار برخوردار شد.مدیر 
امور آبفای طرقبه شاندیز 
با اعالم این مطلب گفت: 

آب واحدهای این پروژه مســکونی از انتهای خط انتقال آب 
شاندیز تأمین می شد که در پیک مصرف، ساکنان طبقه های 
دوم با کمی فشار و طبقه های سوم با قطع آب مواجه می شدند.

علی اصغــر پاکروان با بیان اینکه خــط انتقال آب واحدهای 
مسکن مهر شاندیز باید همزمان با شبکه داخلی اجرا می شد، 
اظهار کرد: این خط بنا به دلیلی اجرا نشــد که با پیگیری و 
تــالش به عمل آمده و صرف ۱۵میلیارد ریال اعتبار از محل 
منابع ملی و اعتبارات داخلی آبفا خراســان رضوی، اقدام به 
اجرای خط انتقــال ۲۵۰ به طول ۲ کیلومتر از محل مخزن 
۲ هزار به پروژه مسکن مهر شاندیز شد.وی همچنین از آغاز 
عملیات اجرایی خط ۴۰۰ با اعتبار ۲۰میلیارد ریال به منظور 
تقویت شبکه آب ساکنان واحدهای مسکن مهر شاندیز خبر 
داد که ۲۲ بهمن سال جاری وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

پیکرجانبازدفاعمقدس•
درسبزوارتشییعشد

جانباز  پاک  پیکر  ایرنا:
دفاع مقدس »حســین 
بــا حضــور  نادهــی« 
روحانیان،  مســئوالن، 
و  نظامــی  نیروهــای 
انتظامی، خانواده معظم 
در  ایثارگران  و  شــاهد 
سبزوار تشییع شد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سبزوار 
در این خصوص گفت: این جانباز ســرافراز، جانشین گردان 

ولی اهلل لشکر۵ نصر خراسان در دوران دفاع مقدس بود.
مهدی محتشم افزود: این جانباز دفاع مقدس سه بار در دوران 
جنگ تحمیلی مجروح شــده بود که پس از تحمل سال ها 
بیماری و رنج مجروحیت به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

پیکر مطهر این جانباز ســرافراز پس از تشییع در جوار یاران 
شهیدش در گلزار شهدای سبزوار به خاک سپرده شد. 

در۶۸بیمارستاناستانهایخراسانمحققشد
راهاندازیایستگاههای»پزشکیازراهدور«•

راه انــدازی  ایرنــا:
از  پزشکی  ایستگاه های 
راه دور در ۶۸ بیمارستان 
اســتان های  دولتــی 
خراسان رضوی، شمالی 
فرصــت  جنوبــی،  و 
خدمــات  از  اســتفاده 
تخصصی و فوق تخصصی را برای تمامی جمعیت این استان ها 
فراهم می کند. دبیر ســتاد پزشکی از راه دور کالن منطقه ۹ 
کشور با اعالم این مطلب گفت: مرحله اول سامانه پزشکی از 
راه دور این کالن منطقه به مرکزیت این دانشگاه همزمان با 
دیگر مناطق کشــور در روزهای اخیر با حضور وزیر بهداشت 
به بهره برداری رسید. دکتر ابوالفضل حسینی افزود: تاکنون 
ایســتگاه های مبدأ پزشــکی از راه دور در بیمارســتان های 
 اســفراین، بجنــورد، شــیروان، قوچان، کاشــمر، بیرجند، 
تربت حیدریه، تربت جام، نیشــابور، سبزوار، گناباد، طبس و 

فردوس در استان های سه گانه خراسان راه اندازی شده است.
وی گفت: در مرحله نخست این طرح که به بیماران کرونایی 
اختصاص یافته اســت، در بخش های ریه، عفونی و بیهوشی 
به این بیماران مشــاوره ارائه می شود. حسینی اظهار کرد: در 
قالب سامانه پزشکی از راه دور، بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 
به عنوان مرجع ارائه دهنده خدمات مشــورتی در خصوص 
بیهوشــی و عفونی و بیمارستان قائم)عج( این شهر به عنوان 

مرجع تخصصی ریه تعیین شده است. 

استانداردرمراسمآغازسالتحصیلی:
بازگشاییمدارسخراسانرضوی•

نمادیناست
حســینپورحسین:
همزمان با سراسر کشور 
بازگشایی  نمادین  آیین 
مدارس استان با حضور 
استاندار خراسان رضوی 

در مشهد برگزار شد.
استاندار خراسان رضوی 
در این مراســم گفت: حفظ ســالمت مردم و دانش آموزان 
باالترین اولویت ماست.رزم حسینی در آیین بازگشایی مدارس 
استان در هنرســتان کار و دانش جمیله متقیان میالنی که 
با حضور رئیس ســازمان آموزش و پروش استثنایی کشور، 
مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئوالن استانی، 
خیران مدرسه ساز، معاونان مدیرکل و مدیران نواحی و مناطق 
مشهد و همچنین مســئوالن ارشد نظامی وانتظامی و دوایر 
دولتی برگزار شد با تبریک آغاز سال تحصیلی، سیاست استان 
در فرایند بازگشــایی مدارس را مبتنی بر سیاست های ستاد 
ملی مقابله با کرونــا و وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و 
در این زمینه گفت: بازگشایی مدارس استان نمادین است و 
کالس ها بر اساس تصمیم های نظام آموزشی کشور باید اداره 
شــود.مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این 
مراسم اظهار کرد: فعالیت آموزشی نزدیک به یک میلیون و 
۳۵۰ هزار دانش آموز با تالش حدود ۹۰ هزار همکار فرهنگی 

در استان از امروز)دیروز( شروع می شود.
قاســمعلی خدابنده با بیان اینکه امسال در شرایطی فعالیت 
آموزشــی مدارس آغاز می شــود که کشور میهمان ناخوانده 
ویــروس کرونا را تجربه می کند، اظهار کرد: در این شــرایط 
وظیفه مــا در مدارس دوچندان اســت، از یک طرف حفظ 
سالمتی دانش آموزان و همکاران و از طرفی توجه به آموزش 
و جلوگیری از افت کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی به 

عنوان اولویت فعالیت های آموزش و پرورش استان هستند.
وی با بیان اینکه شــعار امســال آموزش و پرورش اســتان 
ســالمت جویی، مهــارت ورزی و تحول آفرینــی خواهد بود، 
افزود: آموزش و پرورش خراســان رضوی در سنوات گذشته 
نیز با تالش های بسیار سعی در ایجاد فرصت های جدید برای 
دانش آموزان داشته است، بنابراین امیدواریم با تمام توان در 
مســیر ارتقای ســالمت دانش آموزان و آموزش مهارت ها به 
فرزندان این آب و خاک قــدم برداریم.معاون وزیر آموزش و 
پرورش و رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
هم در مراسم بازگشــایی مدارس استان گفت: در شرایطی 
که ویروس جدیدی به نام کرونا همراه زندگی ما شده، تداوم 
آموزش، اصلی مهم برای ادامه مســیر زندگی به همراه این 
ویروس است.سیدجواد حسینی با بیان اینکه تراز، قد و دیوار 
هر جامعه به اندازه تراز، قد و دیوار مدارس همان جامعه است، 
بنابراین پیشرفت و توسعه جامعه در ارتباط نزدیک با مدرسه 
و امر آموزش است، افزود: با توجه به تأثیرات دگرگون کننده و 
بنیادین ناشی از شیوع بیماری کووید۱۹ در همه زمینه ها در 
سطح جهان، حوزه آموزش نیز همانند سایر حوزه ها در معرض 

سریع ترین، همه گیرترین و اساسی ترین تغییرات قرار گرفت.
در ادامه این مراســم از تســنیم یحیوی فرزند شهید مدافع 

سالمت »دکتر وحید یحیوی« تجلیل به عمل آمد.
دکتر وحید یحیوی استاد دانشگاه و پزشک متخصص چندی 
پیش در جریان درمان بیمــاران مبتال به کووید۱۹ به مقام 

شامخ شهادت نائل آمد.
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محبوبهعلیپور:بنابر تصمیم دولت از روز 
گذشته یک میلیون و۳۰۰ هزار دانش آموز در 
مدارس استان خراسان رضوی سال تحصیلی 
را آغاز کردند. این درحالی است که بسیاری 
از متولیان حوزه سالمت و خانواده ها نسبت 
به این امر احساس نگرانی کرده و روزهای نه 

چندان خوشایندی را پیش بینی می کنند. 

ضرورت نظارت بر اجرای بی نقص س
دستورالعمل ها 

خانم موسوی مادر یکی از دانش آموزان دراین 
باره می گویــد: به نظرم جای تعجب دارد که 
تمام مراکز دانشگاهی استان خراسان رضوی 
و حتی دانشــگاه فرهنگیان به طور مجازی 
فعالیت کنند، اما کالس هــای دانش آموزان 
ابتدایــی به صــورت حضوری برگزار شــود 
این درحالی اســت که کودکان توان و توجه 
چندانی برای رعایت دســتورالعمل ها ندارند. 
همچنین آن ها تنها در مدرسه مستقر نیستند 
که بر رعایت دستورالعمل ها در مراکز تحصیلی 
تأکید می شود؛ بلکه مسیر خانه تا مدرسه نیز 
آن قدر امن نیست و برخی مردم جامعه خیلی 
دستورالعمل ها را رعایت نمی کنند. درحالی 
که به نظرم آموزش مجازی در سال گذشته 

کارایی الزم را داشته و اثرگذار بود. 
حمیــدزاده کــه فرزندش در پایه ســوم 
تحصیل می کند نیز معتقد اســت: گرچه 
نگاه بدبینانه ای به آموزش حضوری ندارم 
و برخــالف عــده ای که اظهــار می کنند: 
فرزندمان مدرسه  امسال  ترجیح می دهیم 
نرود ولی ســالم بماند، معتقــدم به دلیل 
شــرایط روانــی دانش آموزان الزم اســت 
شــرایط تحصیل امن در مدارس را فراهم 
کرد، اما این امر محقق نمی شود مگر آنکه 
ضمن آمــوزش نکات خاص بــه فرزندان، 

متولیان مدارس نیز خود را ملزم به اجرای 
بی نقص دستورالعمل های بهداشتی بدانند 
و نظارت هــای جدی نیز بــرای این قضیه 
وجود داشــته باشــد. این درحالی اســت 
که طی ســال های اخیر و با تجربه شیوع 
شــپش در برخی مدارس؛ شاهد بودیم که 
مســئوالن مراکز آموزشــی خود را متعهد 
به پاســخگویی در این مقوله ندانسته و با 
ذکر توجیهاتی، اظهار می کردند که »تراکم 
جمعیــت کالس ها باالســت و مــا مربی 
بهداشت نداریم«. بنابراین از آنجا که کشور 
ما به طور کلی شــرایط چندان مناسبی به 
لحاظ مدیریت کرونا نداشــته و همچنین 
مــا فصل های ســرد و شــیوع آنفلوانزا را 
درپیش داریم، ضروری اســت که مدیران 
ارشد حوزه سالمت و آموزش کشور ضمن 
شفافیت در مواجهه با این مسائل؛ به طور 
جــدی و قاطع روند نظارت هــا را ارزیابی 
کنند و در صورت هرگونه غفلت و اهمالی، 
مراکز آموزشــی متخلف را تعطیل کرده و 

آموزش مجازی را به اجرا درآورند. 

»خیری« که در یکی از مدارس روســتایی 
در اطراف مشــهد به کار مشغول است نیز 
می گوید: مدرســه مــا ۱7۰ دانش آموز در 
پایه های تحصیلی مختلف دارد که براساس 
دســتورالعمل ها مقرر شــده هر کالس با 
حدود ۱۱ دانش آموز و به طور شیفت بندی 
برگزار شــود. در ضمن پایان هر شــیفت 
کالس ها ضدعفونی خواهد شــد و از لحاظ 
دسترســی دانش آموزان به ماسک و دیگر 
ملزومات بهداشــتی نیز مشــکلی نداریم و 
به وفور وجود دارد، گرچه مدرسه ما مربی 
بهداشــت ندارد، اما کارشــناس بهداشت 
روستا مســاعدت فراوانی در زمینه نظارت 
دانش آموزان  بهداشــتی  نیازهای  تأمین  و 
داشــته اســت. همچنین دانش آموزان نیز 
نسبت به رعایت دستورالعمل ها واقف بوده 
و به طور جدی رعایت می کنند. البته باید 
توجه داشت برخی مدارس روستایی که در 
مناطق کم برخوردار قــرار دارند، در تأمین 
نیازها و رعایت دستورالعمل ها با ضعف هایی 

مواجه هستند. 

ستاد ملی مقابله با کرونا سکاندار س
سالمت دانش آموزان

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی نیز درباره نحوه آموزش در 
مدارس این اســتان می گوید: مدارس استان 
ما براســاس تأکیدات و دستوراتی که ستاد 
ملی مقابله با کرونا برای بازگشــایی مدارس 
مطرح کردند، به فعالیت پرداخته اند. همچنین 
مدارس و مراکز شبانه روزی نیز شروع به کار 
کرده اند، اما مطابق دستورالعمل های وزارت 
آمــوزش وپرورش خوابگاه هــا باید با نصف 
ظرفیت و به طور شیفت بندی فعالیت داشته 
باشــند. مهدی مجیدی فر با تأکید براینکه 
مالک عمل ما دستورالعمل های ابالغی است 
که ستاد ملی مقابله با کرونا با همکاری وزارت 
آموزش وپرورش اتخاذ می کند، ادامه می دهد: 
اسفند سال گذشــته مبلغ ۸ میلیارد تومان 
صرف خرید مواد ضدعفونی کننده کردیم که 
با توجه به تعداد دانش آموزان و شرایط مدرسه 
در اختیار فضاهای آموزشی قرار گرفته است. 
البته با وجود گستردگی استان و تعداد کثیر 
جمعیت دانش آموزی تالش داریم اعتبارات 
بیشتری را برای خرید مواد ضدعفونی کننده 

دریافت کنیم.
وی همچنیــن می افزاید: بــه منظور اجرای 
مؤثر دســتورالعمل ها به مدیــران مدارس 
اختیارات الزم داده شــده که براساس میزان 
جمعیــت دانش آموزی و تعــداد کالس ها، 
برنامه شیفت بندی را اجرا کنند، به طوری که 
براساس جمعیت دانش آموزان می توانند برای 
سه شــیفت نیز برنامه ریزی کنند. همچنین 
درحال حاضر بیش از 7۰۰ مربی بهداشت در 
مدارس مســتقر هستند و در تمامی مدارس 
ما کارشناســان بهداشت فعال بوده و به روند 

اجرای دستورالعمل ها نظارت دارند. 

گزارشمیدانیقدسازآغازسالتحصیلیجدید
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 زیرساخت های گمرک دوغارون •

توان مقابله با حوادث را ندارد
مرزی  پایانه  مدیر  ایرنا: 
گفت:  تایبــاد  دوغارون 
زیرساخت های موجود در 
این گمــرک مرزی توان 
مقابله با حوادث احتمالی 
نیازمند  ندارد؛بنابراین  را 
همت دستگاه های متولی 
برای بهســازی و تقویت 

اســت. کریم نوایی نظامی اظهار کرد: با توجه به اینکه تردد 
بیشــتر ناوگان حمل و نقل در گذرگاه رســمی دوغارون در 
منطقه ویــژه اقتصادی دوغارون، بازارچه مرزی، پایانه مرزی 
دوغارون، پارکینگ شــهرداری و پارکینگ بخش خصوصی 
صــورت می گیرد و کاالهای حمل شــده از نوع ســوخت و 
انواع فراورده های نفتی اســت، در صورت بروز حوادثی چون 
آتش سوزی، تجهیزات و امکانات موجود در این منطقه توان 
مقابله را ندارند. وی ادامه داد: در روزهای معمول روزانه افزون 
بر ۳۵۰ دستگاه انواع کامیون های ترانزیتی و در بخش حمل و 
نقل مسافری بیش از ۳هزار و ۵۰۰ مسافر در این معبر رسمی 
تردد می کنند که نیاز است مسئوالن استانی و کشوری برای 
به حداقل رساندن خطرات و حوادث احتمالی در مرز دوغارون 

تدابیر ویژه ای را اعمال کنند. 
مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد به جایگاه پایانه صادراتی گاز 
در این منطقه مرزی اشاره کرد و گفت: پایانه صادرات گاز به 
کشور افغانستان مستقر در این مرز زمینی، یکی از مجهزترین 
کانون های صادرات گاز به سمت افغانستان است که با توجه 
به ظرفیت تخلیه و بارگیری انواع گاز مایع در این محل، باید 
تجهیزات و امکانات موجود در آن در راستای کاهش حوادث 
احتمالی، تقویت و به روزرسانی شــود.نوایی نظامی افزود: با 
وجود اینکه در ارگان ها و نهادهای فعال در گمرک دوغارون 
تجهیزاتی در حوزه اطفای حریق فعال است، ولی در برخی 
از مواقــع و با توجه به عمق حوادث احتمالی، توانایی کنترل 

حوادث در این مرز وجود ندارد.
وی بــه بروز برخــی از حوادث جاده ای در محــور تایباد به 
دوغارون اشــاره کرد و ادامه داد: تــردد انواع کامیون حامل 
کاال، سوخت و مســافر در محور تایباد به دوغارون، همواره 
حوادث جاده ای را رقم زده که موجب کشته و یا زخمی شدن 
افراد می شــود که در صورت وجود امکانات الزم می توان این 

خسارت های جانی را کاهش داد.
وی اضافه کرد: دست کم پنج دستگاه ماشین اطفای حریق 
برای گمرک مرزی دوغارون الزم است که در صورت بروز هر 

گونه حادثه ای کمک کار هم باشند.

۹۰مدرسه در مشهد ضدعفونی شد•
معاون خدمات شــهری 
شــهردار مشــهد گفت: 
همزمــان با آغاز ســال 
تحصیلــی و بــه منظور 
مقابله با شــیوع ویروس 
کرونــا، ۹۰ مدرســه در 
کالنشــهر  این  ســطح 

ضدعفونی شد.مهدی یعقوبی افزود: به منظور حفظ سالمت 
دانش آمــوزان و مبــارزه با ویروس کوویــد ۱۹، در عملیات 
ضدعفونــی ۹۰ مدرســه، کالس های درس، ســرویس های 
بهداشتی، آب خوری و دیگر فضاهای تجمعی دانش آموزان در 
این مدارس ضدعفونی شــد.وی افزود: ضدعفونی مدارس در 
زمان عدم حضور دانش آموزان در مدرسه انجام می شود.معاون 
خدمات شهری شهردار مشهد تأکید کرد: در صورت درخواست 
آموزش و پرورش، آمادگی الزم برای ضدعفونی سایر مدارس 
سطح شهر توسط اکیپ های ضدعفونی این معاونت وجود دارد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی  خبر داد
دستگیری 25 سارق  و کالهبردار حرفه ای •

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامی خراسان شمالی 
۱۸سارق  دستگیری  از 
کالهبــردار  هفــت  و 
تعــدادی  و  حرفــه ای 
مالخر در اســتان خبر 
علیرضــا  ســردار  داد. 
مظاهری، فرمانده انتظامی اســتان در تشریح اولین عملیات 
گفت: در پی اعالم چندین مورد ســرقت در مناطق مختلف 
شهر بجنورد در هفته گذشته، مراتب در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افــزود: با تــالش کارگاهان و رصد مســتمر محل های 
وقوع سرقت، سرانجام محل دقیق اختفای سارقان حرفه ای 
شناسایی شد.وی با بیان اینکه کارآگاهان با هماهنگی های 
 انجام شده به محل های اختفای سارقان اعزام شدند، گفت :

 در پی آن ۱۸ ســارق حرفه ای و مالخر لوازم مســروقه نیز 
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

سردار مظاهری با تأکید بر اینکه متهمان در تحقیقات انجام 
شده به ۷۱ فقره انواع سرقت اعتراف کردند، افزود: در نهایت 
افراد بازداشت شده پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
ســردار علیرضا مظاهری، فرمانده انتظامی خراسان شمالی، 
در تشــریح عملیات دوم هم گفت: در هفته گذشته ۹ نفر 
از شــهروندان با مراجعه به پلیس آگاهی استان و اعالم این 
موضوع که افرادی از آنان کالهبرداری کرده اند، شناســایی 

عامالن این اقدام هم در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی  با اشاره به اینکه با تالش مستمر کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان و بررسی اظهارات شاکیان پرونده محل های اختفای 
متهمان مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: با هماهنگی هایی 
که با مراجع قضایی انجام شــد، کارآگاهــان به محل های 
شناسایی شده اعزام شدند و هفت کالهبردار حرفه ای را طی 
چند عملیات دستگیر کردند. وی ادامه داد: متهمان پس از 
انتقال به مقر انتظامی در بازجویی های انجام شده به ۹ فقره 
کالهبــرداری اعتراف کردند.ســردار مظاهری با بیان اینکه 
ارزش ریالی کالهبرداری انجام شده توسط متهمان ۶ میلیارد 
و ۳۸۴میلیون ریال برآورد شــده، تصریح کرد: این افراد هم 

پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

در پی یک عملیات مشترک پلیسی صورت گرفت
کشف یک تن و 31۹ کیلوگرم مواد افیوني •

خط قرمــز: فرمانده انتظامی اســتان از کشــف یک تن و 
۹۸ کیلوگــرم مرفین و 22۱ کیلوگــرم تریاک در عملیات 
مشترک با پلیس استان گلســتان خبر داد.  سرهنگ ناصر 
فرشــید در تشــریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران 
انتظامی با انجام اقدامات اطالعاتي دریافتند سوداگران مرگ 
قصد انتقال محموله سنگین موادمخدر را دارند که بالفاصله 
بررسي موضوع در دستور کار قرار گرفت.وي افزود: مأموران با 
انجام برخی اقدام های پلیسی با همکاري پلیس استان گلستان 
موفق شدند حین کنترل خودروهای عبوری در محور شاهرود 
– آزادشهر، خودروهاي قاچاقچیان را شناسایی و متوقف کنند.

فرمانده انتظامي خراسان جنوبي بیان کرد: مأموران در بازرسی 
یکی از این خودروها یک تــن و ۹۸ کیلوگرم مرفین و 22۱ 
کیلوگرم تریاک که به صورت ماهرانه ای جاســازی شده بود، 
کشف کردند.سرهنگ فرشید با بیان اینکه در این رابطه یک 
دستگاه خودرو سنگین نیز به عنوان راه پاک کن شناسایي و 
توقیف شــد، تصریح کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر و 
به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

بازهم پای سرعت زیاد در میان است
 واژگونی سواری•

 با یک کشته و سه مجروح 
خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از واژگونی یک 

دستگاه پیکان سواری با یک فوتی و سه مجروح خبر داد.
ســرهنگ رضا قندی با اعالم جزئیات این خبر اظهار کرد: 
در پی واژگونی یک دســتگاه خودرو سواری پیکان در محور 
امیرآباد- جاجرم، بالفاصله گشت انتظامی، پلیس راه و عوامل 
امدادی به محل حادثه اعزام شدند.فرمانده انتظامی شهرستان 
جاجرم با اشــاره به اینکه این خودرو چهار سرنشین داشته 
است، خاطرنشــان کرد: یکی از سرنشینان خودرو که یک 
زن بوده متأسفانه به علت شدت جراحات وارده در دم فوت 
می کند.این مقام انتظامی با بیان اینکه راننده و دو سرنشین 
دیگر نیز به صورت سطحی مجروح و توسط عوامل امدادی 
حاضر در صحنه برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شــدند، 
تصریح کرد: با بررســی به عمل آمده مشخص شد علت این 

حادثه تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

عقیل رحمانی: مهدی مقدسی، رئیس اداره 
صنعــت، معدن و تجارت شهرســتان طرقبه 
شاندیز که در مراســم معارفه خود با حضور 
فرماندار شهرســتان، معاونان سازمان صمت 
اســتان و تعدادی از مسئوالن صنفی سخن 
می گفت، بیان کرد: بــا توجه به ظرفیت های 
موجود در شهرســتان، وجود حتی یک واحد 
صنفی بدون پروانه هم مجاز نیســت و برای 
ســامان دادن آن ها اقدام هــای الزم صورت 

خواهد گرفت.

رئیس جدید اداره صمت طرقبه شاندیز: س
کار با رسانه تیغ دو لبه نیست 

مقدسی که سابقه کارشناس مسئولی معاونت 
بازرسی سازمان صمت استان را به عهده داشت 
و به ســرانجام رســاندن پرونده های سنگین 
و پیچیده ای مانند فعالیــت یک هزار نانوایی 
غیرمجاز، چای های آلوده، تخلفات آقای )ی( 
در بــازار برنج و... را هم در پرونده داشــت، در 
ادامه بیان کرد: اشتغال در شهرستان با وجود 
مراکز تفریحی، خدماتی، فروشگاهی و ... دارای 
ظرفیت باالیی است که متأسفانه با شیوع کرونا 
در کشور و گسترش دامنه آن حدود 2۵هزار 
شغل دچار مشکل شده اند که برای کاهش این 
برنامه ریزی هایی هم صورت  دست مشکالت 

گرفته است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
طرقبه شاندیر بیان کرد: از سوی دیگر برخی 
معتقدند  کار با رســانه مانند تیغ دولبه است 
که بنده به هیچ عنــوان این موضوع را قبول 
ندارم چنانکــه در پرونده هــای مهمی که با 
همراهی رسانه ها پیش رفت، نتایج خوبی برای 
مردم در پی داشــت. حتی اگر تلخی در این 
میان وجود داشته باشد، همان هم به پیشرفت 
کار کمک خواهــد کرد.مقدســی ادامه داد: 
همچنین واگذاری برخی نظارت ها و اقداماتی 
که امکان پذیر هست به خود اصناف، با توجه 
به ظرفیت کم نیرویی این اداره هم در دستور 
کار اســت تا با ایجاد فضای تعاملی این مسیر 
به خوبی پیش برود و تخلفات احتمالی مورد 
رصد قرار بگیرد.پس می توان گفت خاکریز اول 
مبارزه با تخلفات در حوزه بازار خود تشکالت 
صنفی هســتند که باید ما را در این مســیر 

همراهی کنند.
وی تصریــح کــرد: به دنبال راهــکار عبور از 
تــرس کرونایی هســتیم، این یعنــی باید با 

ویــژه ای  برنامه ریزی هــای 
بــه مــردم مشــهد و دیگر 
شهرستان ها این اطمینان را 
درعمل بدهیم که اســتفاده 
از خدمــات و امکاناتی مانند 
رســتوران ها و... در مرحلــه 
امنی قرار دارد که کم از منزل 

مسکونی افراد نمی آید.

برخورد با تخفیف های س
غیرواقعی 

این مقام مســئول در اداره صمت شهرستان 
طرقبه شــاندیز بیان کرد: گســترش کسب و 
کار در فضای مجــازی و ایجاد رقابت ســالم 
با شهرســتان مشهد هم در دســتور کار قرار 
دارد. اینکه در ورودی فروشــگاهی درج شود 
از صفر تا ۵۰درصد تخفیــف وجود دارد و در 
عمل این گونه نباشــد، قابل پذیرش نیست و 
باید نظارت دقیقــی روی ماجرا صورت دهیم 
کــه به همه اثبات شــود اگر در شهرســتان 
فروشگاهی تخفیف اعالم می کند، در واقعیت 
هم همین گونه است. البته نباید فراموش کرد 
افرادی کــه تخفیف های واقعی درج می کنند 

تعدادشان بیشتر از آن دسته دیگر است.
در زمینه پرداخت اجاره فروشگاه ها هم ورود 
خواهیم کرد تا این موضــوع را هم به نحوی 
کنترل کنیم، چراکه اگر این اقدام صورت بگیرد 

روی دیگــر چرخه ها مانند 
واقعی شــدن قیمت برخی 
اجنــاس هم تأثیــر خواهد 
گذاشــت و فشار کمتری به 

صنوف خواهد آمد.
وی گفت: همچنین همکاری 
با دیگــر دســتگاه ها مانند 
بــا  و...  تعزیرات حکومتــی 
قدرت ادامه پیدا خواهد کرد 
و به سمتی خواهیم رفت که 
هم رضایتمندی مردم و هم 

صنوف را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر فعالیت و وجود واحدهای بدون 
پروانه حتی یک مورد آن هم در این شهرستان 
اضافه اســت و در این مسیر مشکالتی وجود 
دارد کــه امید به خدا مرتفع خواهد شــد. به 
عنوان مثال در گذشــته پرونده ای با موضوع 
فعالیت یک هزار نانوایی غیرمجاز در مشــهد 
کلید خورد که برخی معتقد بودند ساماندهی 
آن ها کار ســختی اســت، اما به لطف خدا و 

همراهی رسانه ای این اقدام انجام شد.

فرماندار بینالود: باید استقالل شهرستان س
حفظ شود

در این جلســه همچنین حســینی،فرماندار 
شهرســتان بینالود بیان کرد:برابر آمار موجود 
۵هزار شــغل و  2۵ هزارنفــر در انواع صنوف 

شاغل هســتند، آماری که برای ما قابل توجه 
است. 

فرماندار بینالود تصریح کرد: در این شهرستان 
نزدیــک به ۱۰معدن وجــود دارد که یکی از 
مهم ترین آن ها معدن طالی طرقبه است که 

جزئی از ذخایر ملی محسوب می شود.
حســینی بیان کرد: در این حوزه آقای بیگ، 
مســئول پیشــین اداره هم زحمات فراوانی 
کشــیده اســت، اما تجربه گردانی هم خیلی 
اهمیت دارد، از سوی دیگر آقای مقدسی هم 
دارای تجربیات ارزشــمندی است. همچنین 
رئیس اداره جدید یک شــخصیت رســانه ای 

است که این ماجرا برای خیلی ها مهم است. 
در این فرایند باید اســتقالل شهرستان حفظ 
شــود و باید اداره صنعت، معــدن و تجارت 

قدرتمندی داشته باشیم .
در پایان این جلســه از زحمــات آقای بیگ 
قدردانی و مهدی مقدســی به عنوان رئیس 
اداره صنعت،معــدن و تجــارت شهرســتان 

طرقبه شاندیز معرفی شد.

رئیس جدید اداره صمت طرقبه شاندیز در آیین معارفه:

خاکریز اول مبارزه با تخلفات خود اصناف هستند

فرماندار بینالود در این 
 مراسم   عنوان کرد :

در این فرایند باید 
استقالل شهرستان 

حفظ شود و باید اداره 
صنعت، معدن و تجارت 
قدرتمندی داشته باشیم

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی وزش باد و گرد وخاک •

در خراسان رضوی
هواشناســی  قدس: 
اعالم  خراســان رضوی 
بررســی  طبق  کــرد: 
مدل های  و  نقشــه ها 
پیش بینــی کمــاکان 
در  غالــب  پدیــده 
آینــده  ســاعت   ۷2

در اکثر نقاط استان تغییر در شــدت وزش باد است که در 
نواحی بادخیز و مستعد وزش باد به نسبت شدیدتر و همراه با 

گردوخاک خواهد بود.
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یکشنبه  16 شهریور 1399

   17 محرم 1442  6 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9336  ویژه نامه 3715 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰1 

فضای مجازی: 

 پروین محمدی: معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد گفت: مردم نگران نباشــند به  زودی پروتکل استفاده از 
واکسن آنفلوانزا از ســوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی به دانشگاه ها ابالغ می شود و براساس 
آن واکسن آنفلوانزا توزیع و واکسیناسیون انجام خواهد شد.دکتر 
موفق در گفت وگو با قدس عنوان کرد: شایعه ثبت نام برای واکسن 
با کد ملی بی اساس و کذب محض است و مردم نباید نگران باشند، 
چون هنوز پروتکل استفاده از واکسن توسط وزارت بهداشت صادر 
نشده و تا پیش از مهر ماه ابالغ خواهد شد.وی افزود: قطعاً تعداد 
واکسن محدود است و دستورالعمل دریافت واکسن نیز با اولویت 
آسیب پذیری خواهد بود، زیرا ۸۰ میلیون نفر جمعیت به واکسن 
نیاز ندارند و فقط  افراد در معرض ابتال باید واکسن بزنند. وی با 
بیان اینکه اولویت با کادر درمان به  ویژه پرســنلی که با ویروس 
کرونا مواجه هســتند است، خاطرنشان کرد: قطعاً عالوه بر کادر 
درمان، افراد مسن، بیماران زمینه ای، شیمی درمانی، قلبی، ریوی، 

دیابتی و... نیز  در اولویت دریافت واکسن آنفلوانزا خواهند بود. 

دنیای مجازی منبع معتبری نیستس
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد تصریح 
کرد:اطالعات و اخبار دنیای مجازی و کانال های نامشــخص 
فضای مجــازی معتبــر نیســت و نباید موجب تشــویش 

اذهان عمومی و نگرانی مردم شود. 

مصونیت واکسن آنفلوانزا 100درصد نیستس
دکتــر موفق تأکیــد کرد:مــردم نباید 
از واکســن آنفلوانزا انتظار پیشــگیری 
۱۰۰ درصدی داشته باشند، چون واکسن 
۴2 درصــد مصونیت می دهد و با وجود 
دریافت واکسن باز هم ممکن است مبتال 
شوند، چون ویروس ها انواع مختلفی دارند و مانند سرماخوردگی 
ممکن اســت به یک نوع مبتال و بهبود یابنــد، اما دوباره به 
یکی دیگر از انواع ۳۰۰ نوع ویروس سرماخوردگی مبتال شوند؛ 
بنابراین به جای نگرانی بهتر است با رعایت موازین و پروتکل های 
بهداشتی مانند سال های گذشته مراقب سالمت خود باشند. 

قانون شفاس
وی یادآورشــد: شست وشوی مرتب دســت ها، فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک، بهترین راه پیشگیری از  آنفلوانزا، 

کرونا و سرماخوردگی است. 

واکسن برای کودکان و دوران بارداری آری یا نه ؟س
وی در پاسخ به این پرسش که آیا واکسن آنفلوانزا برای کودکان 

و زنان باردار توصیه می شود، گفت: بانوان باردار بهتراست با نظر 
پزشک معالج اقدام به واکسیناسیون نمایند و کودکان نیز در 
صورت پرریسک بودن )بیماری های قلبی، ریوی، دیابت و...( در 

صورت ضرورت با تجویز پزشک معالج واکسن دریافت کنند. 

ترس و نگرانی بیهوده ممنوعس
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر 
کسب اطالعات از منابع معتبر و پرهیز از دامن زدن به شایعات، 
اضافه کرد: ترس، نگرانی و استرس از جمله عواملی هستند که 
سیستم ایمنی بدن را ضعیف و زمینه را برای هر نوع بیماری 
آماده می سازد. از این رو بهتر است به  جای نگرانی و استرس با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، حفظ آرامش و استراحت کافی، 
تغذیه مناسب و خودداری از حضور در جمعیت، سالمت خود 

را ارتقا ببخشیم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشریح کرد

همه چیز درباره واکسن »آنفلوانزا«

نوبت دوم  1399/06/31صفحه 3 خراسان    1399/06/16زپشکیزپشکی

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 1676-99 مورخ 99/05/29 هيئت موض ــر راى ش براب
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  وضعيت ثبتى اراضى و س
ــت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا وحدانى   ثب
فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 17220 صادره از بجنورد در يك باب منزل به مساحت 
193,10 متر مربع از پالك 86 فرعى از 155 اصلى واقع در اراضى كهنه كند بخش دو 
ــمى آقاى نصر اهللا باغچقى فرزند اسد اهللا محرز گرديده  بجنورد خريدارى از مالك رس
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9905400
تاريخ انتشار نوبت اول:  01                  /06                  /99                    تاريخ انتشار نوبت دوم: 16                  /06                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد – احمد اصغرى شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 1107-99 مورخ 99/04/16 هيئت موض ــر راى ش براب
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسنعلى قنبرى  
فرزند رمضانعلى بشماره شناسنامه 12 در يك باب ساختمان به مساحت 144 متر مربع 
از پالك 907 فرعى از 163 اصلى اراضى پنبه زار بخش دو بجنورد خريدارى از مالك 
ــمى شهردارى بجنورد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  رس

ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. .آ-9905401
تاريخ انتشار نوبت اول:  01                  /06                  /99             تاريخ انتشار نوبت دوم: 16                  /06                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد – احمد اصغرى شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 1659-99 مورخ 99/05/29 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــا كيان زاده  فرزند  ــورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رض منطقه دو بجن
ــنامه 2956 صادره از بجنورد در يك باب ساختمان به مساحت  يوسف بشماره شناس
265,10 متر مربع از پالك 147 فرعى از 173 اصلى واقع در اراضى معصوم زاده بخش 
دو بجنورد خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى خانم شكوفه قزوينى فرزند محمد تقى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. .آ-9905402
تاريخ انتشار نوبت اول:  01                  /06                  /99
تاريخ انتشار نوبت دوم: 16                  /06                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد – احمد اصغرى شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 1665-99 مورخ 99/05/29 هيئت به شماره كالسه 194-98 موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
رمضانعلى نجاتى فرزند على بشماره شناسنامه 6 صادره از بجنورد در يك باب خانه به 
مساحت 168 مترمربع از پالك 907 فرعى از 163 اصلى  واقع در اراضى پنبه زار بخش 
دو بجنورد خريدارى از مالك رسمى شهردارى بجنورد محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد،  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9906031
تاريخ انتشار نوبت اول:  16                  /06                  /99
تاريخ انتشار نوبت دوم: 31                  /06                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد – احمد اصغرى شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 1135-99 مورخ 99/04/17 هيئت به شماره كالسه 97-97 موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
گل صنم بهادرى فرزند چهاريار بشماره شناسنامه 278 صادره از در يك باب منزل به 
ــاحت 117,60  مترمربع از پالك 414 فرعى از 155 اصلى  واقع در اراضى كهنه  مس
ــت. لذا به منظور  ــمى آقاى حميد پناهى محرز گرديده اس كند خريدارى از مالك رس

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد،  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9906033
تاريخ انتشار نوبت اول:  16                  /06                  /99
تاريخ انتشار نوبت دوم: 31                  /06                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد – احمد اصغرى شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 1109-99 مورخ 99/04/16 هيئت به شماره كالسه 433-97 موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
ــم پور عباس فرزند على بشماره شناسنامه 96 صادره از كاشمر در يك باب منزل  قاس
ــاحت 160 مترمربع از پالك 907 فرعى از 163 اصلى  واقع در اراضى پنبه زار  به مس
بخش دو بجنورد خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى شهردارى بجنورد محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9906039
تاريخ انتشار نوبت اول:  16                  /06                  /99
تاريخ انتشار نوبت دوم: 31                  /06                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد – احمد اصغرى شيروان



خبرخبر خبرخبر

5 هزار دانش آموز نیازمند یزدی •
چشم انتظار مهر نیکوکاران

کمیته  مدیــرکل  یزد: 
امــداد اســتان یــزد از 
برگزاری ۲۱ روزه  رزمایش 
مواســات و همدلــی با 
به  »شورعاطفه«  موضوع 
منظور تأمیــن مایحتاج 
دانش آموزان  تحصیلــی 

نیازمند خبر داد.
محمد شجاعان بابیان اینکه 5 هزار دانش آموز نیازمند زیر پوشش 
این نهاد قرار دارند، تصریح کرد: با توجه به تقارن شور عاطفه ها 
با ایام برگزاری رزمایش مواســات و همدلی از شنبه ۲۲ شهریور 
لغایت جمعه یازدهم مهر ســال جاری به مــدت ۲۱ روز، این 
رزمایش با موضوع شور عاطفه با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی 

دانش آموزان نیازمند برگزار می شود.

»برق امید« از اوایل آبان اجرایی شود•
کرمانشاه: معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ابراز امیدواری 

کرد طرح »برق امید« از اوایل آبان ماه در کشور اجرایی شود.
همایون حائری اظهار کرد: بنا داریم در قالب این طرح هم از مشترکین 
کم مصرف حمایت کنیم و هم میزان مصرف سایر مشترکین مدیریت 

شود تا بتوانیم کاهش پیک مصرف را داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این طرح مشترکینی که مصرف آن ها کمتر از 
۱00 کیلووات ساعت در فصل گرما و 80 کیلووات ساعت در زمان 
عادی است از تخفیف ۱00 درصدی بهای برق برخوردار می شوند.

توزیع ماسک  نیم بها در مدارس•
زنجان: اســتاندار زنجان 
گفت: روزانــه ۳00 هزار 
با نصف قیمت  ماســک 
قرار  مــدارس  اختیار  در 
می گیرد و در صورت نیاز 
به ماسک بیشتر، این اقالم 

تأمین می شود.
فتح اهلل حقیقی خاطرنشــان کرد: دانش آموزان و معلمان با هر 
عالمتی از کرونا نباید در مدارس حضور یابند و باید آموزش های 
الزم در خصوص خودمراقبتی به دانش آموزان ارائه شود و این در 
حالی است که برای بازگشایی مدارس باید همه شرایط در نظر 

گرفته شده و برنامه ریزی های الزم در این زمینه انجام شود.

 حفاری در معابر پرتردد پایتخت •
یک ماه ممنوع شد

تهران: شهردار تهران با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: 
تا یک ماه آینده اجازه حفاری های گسترده در مسیرهای اصلی 

تردد شهر داده نمی شود.
پیروز حناچی روز شنبه در جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی 
بازگشایی مدارس افزود: این دستورالعمل باید از سوی شهرداری 

مناطق به طور دقیق اجرا و مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: سال تحصیلی جدید به دلیل شیوع کرونا زودتر آغاز 
شد و ستاد هماهنگی شهرداری در مورد این مهم، دو تا سه هفته 

بعد نیز نسبت به رصد و پایش شهر اقدام می کند.

 راه اندازی حسینیه سیار •
در شهرهای گیالن
رشــت: مدیرکل اوقاف 
گیالن با اشاره به اجرای 
ســیار  حســینیه  طرح 
همزمان با دهه دوم محرم، 
گفت: این طرح در رشت و 

انزلی اجرا می شود.
ســتار  حجت االســالم 

علیزاده روز شنبه در حاشیه نشست راه اندازی حسینیه های سیار 
در سواحل، اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در راستای 
ترویج شــور و شعور حسینی، حسینیه سیار راه اندازی می شود. 
وی در ادامه به راه اندازی حســینیه سیار در دهه نخست محرم 
در شهرســتان رشت نیز اشاره کرد و افزود: همزمان با دهه دوم 
محرم راه اندازی حسینیه سیار در محالت رشت همچنان ادامه 

خواهد داشت.

 توزیع سیم کارت رایگان •
بین دانش آموزان خوزستان

اهواز: مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: توزیع سیم کارت 
اعتباری انارستان به صورت رایگان بین دانش آموزان این استان 

آغاز شده است.
رحیم فالح زاده بیان کرد: با توجه به شرایط موجود و لزوم استفاده 
از بستر دیتا برای آموزش دانش آموزان در سال تحصیلی جدید 
و نیز دغدغه خانواده ها در استفاده از فضای مجازی فرزندانشان، 
ســیم کارت اعتباری همراه اول انارســتان ویژه دانش آموزان با 
ویژگی های خاص طراحی و به صورت رایگان در اختیار کودکان و 

نوجوانان بین سنین ۶ تا ۱8 سال قرار می گیرد.

 تولید۳۰ تور گردشگری مجازی •
در آذربایجان  شرقی 

تبریز: مدیــرکل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و 
آذربایجان  صنایع  دستی 
 شــرقی گفت: تعداد ۳0 
تور مجازی ۳۶0 درجه ای 
گردشگری  جاذبه های  از 

استان تولید شد.
احمد حمــزه زاده افزود: میراث فرهنگی آذربایجان شــرقی در 
راستای توسعه گردشگری دیجیتال و معرفی گسترده جاذبه های 
گردشگری استان، اقدام به تولید ۳0 تور مجازی از اماکن تاریخی، 

موزه ها و جاذبه های گردشگری طبیعی کرده است.
وی ادامه داد: مجموعه تورهای مجازی جاذبه های گردشــگری 
آذربایجان شرقی به معرفی روستاهای هدف گردشگری، مساجد، 
خانه های تاریخی، گنبدهای تاریخی شاخص، موزه ها و جاذبه های 
گردشــگری طبیعی به  صورت ۳۶0 درجه ای و دو زبانه با امکان 

پخش در تمام فرمت های نرم افزاری می پردازد.

 ضرورت تشکیل کارگروه •
رفع موانع فرزندخواندگی در قزوین

کل  رئیــس  قزویــن: 
دادگستری اســتان قزوین 
گفت: تشکیل کارگروه رفع 
در  فرزندخواندگی  موانــع 
اســتان به منظور تسهیل 
فراینــد مذکــور و کاهش 
در  غیرقانونی  مراقبت های 

این زمینه ضروری است.
حجت االسالم والمسلمین نوراهلل قدرتی تأکید کرد: خدمت رسانی و 
توجه به کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست، یک وظیفه 
همگانی اســت و تمامی آحاد جامعه باید رســیدگی و توجه به این 

اشخاص را جزو یکی از وظایف اصلی خود قرار دهند.
وی افزود: الزم اســت هرچه سریع تر کارگروهی با هدف بررسی رفع 
 موانع فرزندخواندگی و تسهیل فرایند مذکور و کاهش مراقبت های 

غیر قانونی فرزندخواندگی تشکیل شود.

 انتقاد از تسهیل تغییر کاربری •
توسط برخی دستگاه ها

البرز: رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به وجود انشعابات 
غیرقانونی در منطقه هلجرد، گفت: تسهیل تغییر کاربری توسط برخی 

دستگاه های خدمات رسان قابل انتقاد است.
حســین فاضلــی هریکندی با اشــاره به اینکه نحــوه اقدام برخی 
دستگاه های خدمت رسان، تغییر کاربری ها را تسهیل می کند، گفت: 
متأسفانه برخی افراد به بهانه راه اندازی واحد تولیدی و کشاورزی اقدام 
به دریافت مجوز خدماتی از قبیل برق و گاز می کنند، ولی عمالً از این 
انشعابات برای ایجاد زیرساخت در تغییر کاربری استفاده می کنند که 

در منطقه مورد بازدید هم از این شیوه استفاده شده است.

 تحویل 1۰۰ کالس درس جدید •
در کهگیلویه و بویراحمد

بویراحمد:  و  کهگیلویه 
مدارس  نوســازی  مدیرکل 
استان کهگیلویه و بویراحمد 
از تحویل ۱00 کالس درس 
جدید در مهر امســال خبر 
داد. پیــروز کرمــی گفت: 
برای این تعداد کالس درس 
۲4.5 میلیارد تومان هزینه شــده و این تعداد کالس درس در قالب 
۲۲ مدرسه است.وی با بیان اینکه در سال 98 نزدیک به ۱۲0 کالس 
درس تحویل آموزش و پرورش داده شد، افزود: امسال با احتساب این 
۱00 کالس درس که تا مهرماه تحویل داده شد سعی بر تحویل ۲۱۲ 

کالس درس داریم که آمار آن دو برابر سال گذشته است.

 خانواده  متوفیان قبور قدیمی پیدا شده •
در بیجار شکایت کنند

سنندج: فرماندار بیجار با اشــاره به پیدا شدن تعدادی قبر هنگام 
گودبرداری یک واحد مسکونی در این شهر گفت: خانواده متوفیان که 
اموات آن ها ده ها سال پیش در این محل دفن شده اند، باید برای طرح 

شکایت به دادگستری شهرستان مراجعه کنند.
علی اکبر ورمقانی اظهار کرد: متولی قبرســتان ها اداره اوقاف و امور 
خیریه اســت و با توجه به اینکه این ملک دارای سند رسمی از اداره 
ثبت و اســناد است، اوقاف دیگر نمی تواند به این موضوع ورود کند؛ 
بنابراین خانواده هایی که نسبت به قبرستان بودن این محل مدعی 
هستند و نسبتی با افراد دفن شــده دارند، باید نزد دستگاه قضایی 

طرح شکایت کنند.

 صدور ۳۰ هزار مجوز اشتغال خانگی •
در مازندران

مازندران: مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مازندران 
به  تاکنــون نزدیک   گفت: 
۳0 هزار مجوز مســتقل و 
900 مجوز پشتیبان مشاغل 

خانگی صادر شده است.
کامران اصغری اظهار کرد: 
طرح ملی توســعه مشاغل 
خانگی از جمله طرح های حمایتی حوزه اشتغال، ذیل برنامه اشتغال 
فراگیر بوده که با نقش آفرینی جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد واسط، 
تسهیلگر و توسعه ای در حال اجراست. وی اظهار کرد: با رویکرد جدید 
الگوی توسعه مشاغل خانگی با همکاری دستگاه های اجرایی و کمک 
جهاددانشگاهی، با شناســایی پیشران ها و پشتیبانان فعال مشاغل 

خانگی، نسبت صدور مجوزهای پشتیبان افزایش می یابد.

خودروهای حمل قاچاق در جاده های لرستان مرگ آفرین شدند

»شوتگاز«براییکلقمهنان
برای  رانندگی  لرستان:  سلطان پور-  فرزانه 
پیمودن مســافت 500 کیلومتــری و دریافت 
کرایه ای در حدود یک میلیون تومان بسیارمقرون 
به صرفه جلوه می کند، اما وقتی بشنوید شاید این 
آخرین سفر زندگی تان باشد به احتمال زیاد کمی 
پا پس خواهید کشــید، ولی در استان لرستان 
باوجود همین احتمال قوی عــده ای از جوانان 
برای یک  لقمه  نــان تا جایی که می توانند پدال 
گاز را می فشارند و این حکایت همان خودروهای 

شوتی است! 
»شوتی« عنوان مستعار قاچاق برها در استان های 
بوشهر، سیستان و بلوچستان، گلستان و لرستان 
اســت که هر نوع کاالی ممنــوع و قاچاق را در 
خودروهای ســواری جــای  داده و با ســرعتی 
دیوانه وار جاده ها را در دل شب درمی نوردند بدون 
آنکه جان و مال دیگــران و یا قانون برای آن ها 

محلی برای اعراب داشته باشد!

کلوپشوتیهاس
خودروهای شوتی بین خود قوانین و البته مرام و 
معرفتی پایه گذاری کردند که همگی در راستای 

بی قانونی و ساختارشکنی است.
رانندگانــی که در این جاده های غیراســتاندارد 
رانندگی با سرعت ۲00 کیلومتر برایشان افتخار 
محسوب می شــود کانال تلگرامی راه انداخته اند 
تا حین رانندگی با رســاندن سرعت خودرو به 
آخرین حد ممکــن از این اقدام های جنون آمیز 
تصویربرداری کرده و به عنوان سند افتخارات خود 

در این کانال به نمایش بگذارند! 
آن ها روی نمره پالک را آدامس می چســبانند 
و اعــداد را ناخوانا می کنند، مخزن برف  پاک کن 
ماشین را با دو لیتر گازوئیل پر می کنند که اگر 
خودروهــای پلیس به تعقیب آن ها پرداختند با 
تزریق آن درون اگزوز خودرو دودزایی ایجاد کنند 

تا از دید مأموران بکاهند.
شوتی ها پشت فرمان که می نشینند پدال گاز را 
به قصد رساندن سرعت خودرو به آخرین درجه 
کیلومتر می فشارند و تا مقصد هم چیزی به اسم 
ترمز و توقف نمی شناسند! همه این تخلف ها شده 
بالی جان مردم و رانندگان عبوری در جاده های 
لرستان که به گفته پلیس راهور موجب افزایش 
سوانح رانندگی و از همه مهم تر تلفات جانی شده 

است!

3هزارو500ارابهمرگس
اگر خودروهای شــوتی را ارابه 
مرگ بنامیم گزافه نگفتیم. بنا 
بــر اظهارات دبیر کمیســیون 
مبارزه با قاچاق کاال روزانه افزون 
بر ۳ هزار و 500 خودرو حامل 
کاالی قاچاق یا همان شــوتی 
در محورهای این اســتان تردد 

می کنند.
اگرچه سال گذشــته استاندار 
زمان ضرب االجل ۲0 روزه برای 
ایجاد ایست و بازرسی در مسیر 
تردد این خودروها تعیین کرد 
و مجوز ایجاد ایست و بازرسی 
ثابت در جاده یاسوج- اصفهان، 
ایست و بازرسی موقت در جاده 

باشــت- بابامیدان و تنگ سرخ و ایست مقطعی 
در جاده، دهدشت- بهبهان صادر شد، اما کمبود 
اعتبارات همواره در سال های گذشته مانع ایجاد 

این پست های بازرسی بوده است.
بنا بر آمار منتشــره از طــرف اداره کل راهداری 
استان لرستان، سال گذشته 59 درصد متوفیان 
تصادف  های جاده ای در این اســتان در دم جان 
خود را از دست  داده اند که این امر نشانگر شدت 
تصادف به علت تخطی از سرعت مطمئنه است 

و یکی از مهم ترین عوامل آن شوتی ها هستند.

بیکاریعاملافزایشس
شوتیها

بسیاری از رانندگان خودروهای 
شــوتی را جوانــان تشــکیل 
می دهند و بیشتر آن ها به خاطر 
دستمزدهای اندک و گاهی تا 
۲00 هزار تومان حاضر می شوند 
جانشان را کف دست گذاشته و 
قاچاقچیان  خودروهــای  روی 
مشغول به کار شوند و در همین 
مسئوالن  به اتفاق  قریب  راستا 
این موضوع را نشــأت گرفته از 
بیکاری در این استان می دانند. 

حکومتی  تعزیــرات  مدیرکل 
لرســتان بابیــان اینکه حمل 
این  قاچاق توســط  اجنــاس 
خودروها از شــهرهای جنوبی به مقصد تهران 
اســت، اظهار می کند: لرستان در مسیر شاهراه 
جنوب به شمال قرار گرفته و حجم خودروهای 

مشغول در این کار بسیار زیاد است.

مجازاتسنگینس
حمیدرضا القاصی مهر بابیان اینکه مجازات های 
ســنگینی برای قاچاقچیان و خودروهای شوتی 
توسط قانون گذار دیده و اعمال می شود، می افزاید: 
با وجوداین، بیــکاری و درآمد کاذب این فعالیت 

بســیاری از جوانان استان را به خود جلب کرده 
است. وی در خصوص مجازات های سنگین بیان 
می کند: بسیاری از این رانندگان با مجازات های 
در نظر گرفته شده آشنایی نداشته و نه تنها جان 
خود و دیگران را در جاده به خطر می اندازند بلکه 
اموال آن ها و همچنین خودرو پس از دستگیری 
ضبط می شــود. وی با اشــاره بــه اینکه نیروی 
انتظامی در محورهایی که حضــور دارد در حد 
توان این خودروها را توقیف می کند، می افزاید: اگر 
بار و یا کاالیی از راننده توقیف شد عالوه بر ضبط 
شــدن بار به نفع دولت، باید جزای نقدی ارزش 

محموله نیز پرداخت شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان توضیح داد: 
معموالً خودروهایی که مرتکب این کار می شوند 
ســند خودرو به نام خود حامل نیست و به اسم 
شخص دیگری است، زیرا اگر خودرو به اسم حامل 
باشــد ضبط می شود اما اگر به اسم شخصی غیر 
از حامل باشد فقط جریمه به آن تعلق می گیرد، 
بنابراین برای بازدارندگی بیشتر و اینکه این خأل 
قانونی مستتر شــود، خودروهای شوتی را ضبط 
کرده و حامل محکوم  به پرداخت جریمه می شود. 
وی لوازم مصرفی مانند پارچه، لوازم آرایشی، ظروف 
و ســایر کاالهای قاچاق ازجمله البسه را در زمره 
کاالهایی عنوان کرد که از استان های جنوبی مانند 
خوزستان و بوشهر وارد و توسط خودروهای شوتی 

به صورت غیرقانونی به پایتخت حمل می شوند.

شوتیهاپشت
فرمانکه

مینشینندپدالگاز
رابهقصدرساندن

سرعتخودرو
بهآخریندرجه

کیلومترمیفشارند
وتامقصدهمچیزی
بهاسمترمزوتوقف
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یزد: وقتی ارگ بم به عنوان بزرگ ترین قلعه خشــتی جهان 
به واسطه زلزله تخریب شد چشم های بسیاری برای یزد به عنوان 
بزرگ ترین شهر تاریخی و خشتی جهان رو به نگرانی گذاشت، 
اما شاید هیچ شخصی تصور این را نمی کرد که روزی صنعت 
گردشــگری این شهر بدون زلزله و فقط با شیوع یک ویروس 

ذره بینی رو به نابودی برود! 
اگر تا دیروز بحران اقتصادی در اروپا و همچنین تبلیغات سوء 
دشمنان درصدد بود تا از آمار گردشگران به ایران بکاهد، حاال 
کرونا آب پاکی را روی دســت این صنعــت ریخته و موجب 
تعطیلی بسیاری از کارگاه ها و اماکن وابسته به این صنعت شده 

است.
امسال متأســفانه ویروس کرونا بســیاری از دست اندرکاران 
صنعت گردشــگری ازجمله هتلداران، راهنمایان گردشگری، 
صنعتگران صنایع دستی و سایر مشاغل مرتبط با آن را به آستانه 

ورشکستگی کشانده است.

بیکاریراهنمایانگردشگریس
افزون بر هفت ماه است که به دلیل تعطیلی تورهای گردشگری 
بیش از ۱۳ هزار نفر از افرادی که به عنوان راهنمای گردشگری 
در این حرفه دارای پروانه اشــتغال بودند از کار بیکار شدند و 
بســیاری از آن ها به دلیل اجبار در تأمین معیشت زندگی به 

مشاغل دیگر روی آوردند.

در این اســتان که به گفته مدیرکل میراث فرهنگی افزون بر 
۶هزار و 500 نفر در حوزه صنایع دســتی به طور فعال اشتغال 
دارند در حال حاضر شغل آن ها به مخاطره افتاده و برای تأمین 
حداقل معیشت خود با مشکالت بسیاری در حال دست وپنجه 

نرم کردن هستند.
اگرچه فعاالن و تولیدکنندگان صنایع دستی بیکار ننشسته و به 
فروش در فضای مجازی روی آورده اند، اما بنا بر گفته آن ها این 
اقدام های ابتکارانه دردی از آن ها دوا نکرده و بازار آن ها همچنان 

با رکود مواجه است.

خسارتهایغیرقابلجبرانس
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی یزد 
خســارت های وارده به این صنعت را غیرقابل جبران می داند و 
می گوید: تعداد ۳هزار و 500 صنعتگر و ۳ هزار کارگر این بخش، 
بازار فروش خود را از دست  داده اند به گونه ای که حتی مایحتاج 

اولیه زندگی خود را هم نمی توانند تأمین کنند.
مصطفی فاطمی این مشکل را جهانی و برای تمامی کشورها 
فراگیر دانسته و ابراز می کند: در سه ماه نخست پارسال ۶4 هزار 
گردشگر از این استان دیدن کردند که این رقم در مدت مشابه 

امسال به زیر ۲00 نفر رسیده است. 
وی اضافه کرد: امســال فقط ۲0 هزار گردشــگر داخلی و ۶۶ 
گردشگری خارجی داشــتیم که فقط یک درصد گردشگران 

استان را در شرایط عادی تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه بخش گردشگری با اوضاع اقتصادی نامطلوبی 
دســت وپنجه نرم می کند و هتل ها با حداقل ظرفیت در حال 
فعالیت هستند و برخی از آن ها فقط با ۱0 درصد ظرفیت خود 
فعالیت می کنند، یادآور شد: هر اتاق یک هتل ۱۲ میلیون ریال 
هزینه دارد درحالی که هتلداران، این اتاق ها را به قیمت هر واحد 

4 میلیون و 800 هزار ریال به متقاضی می دهند.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد با ابراز نگرانی از اینکه ممکن است 
بخشی از زیرساخت های گردشگری را از دست بدهیم و بازسازی 
دوباره آن ها به زمان زیادی نیاز داشته باشد، تصریح کرد: کم کم در 
حال از دست دادن نیروهای انسانی مجرب این بخش هم هستیم 

که بازگرداندن آن ها هم  زمانبر و هم پرهزینه است.
به گفته وی ۱5 هزار نفر در بخش گردشگری و صنایع دستی 
استان مشــغول فعالیت هستند که ۶0 درصد آن ها مشکالت 

درآمدی دارند و بقیه هم با حداقل درآمد کار می کنند.

آمار گردشگران یزد به یک درصد رسید

بیکاری؛ تنها میهمان اماکن اقامتی !

گزارشگزارش

7899zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. اثــری از »محمدمســعود« روزنامه نویس 
و داســتان نویس ایرانــی- از میان رفتــن به 
مرورزمان ۲. گیاه رنگرزی- کاغذ کپیه- پرچم 
و رایت ۳. عزیز عرب- هنگام- شیار درون لوله 
اسلحه- رهبر انقالب چین 4. زبان گنجشک- 
کاریز- مرغ غمخــوارک 5. قدم یکپا- جامه 
جنگ- پخش و پراکنده کردن ۶. قطعه و پاره- 
پیوستگی- سنگریزه- سمت و جهت 7. خیسی 
اندک- درس خوانده – آبرو و عزت- تکرارشده 
8. رشــته ای که برای راهنمایی بر لجام اسب  
می بندند- پادشاه ساسانی که بین سال های 
 49۶تا498میــالدی بر ایــران حکومت کرد 
9. از سیســتم های قدیمی پخش صوت- گاز 
 تنفســی- واحد پــول ایتالیــا- دو یار هم قد
۱0. واحد تنیس- بیماری و مرض- حرکتی 
 در بــازی فوتبــال- نــام عمومــی پرندگان 
۱۱. قیمت  و بها- راه رفتن- چاشنی دوسویه 
۱۲. لقب حضرت عیسی»ع«- دارایی و ثروت- 
مرغ مــی رود ۱۳. ریزنمره- یــار »رامین«- 
نخســت- ترمز چهارپا ۱4. چروک پیشانی- 
دکان- آهــو و غزال ۱5. مایــوس- ایالتی در 

جنوب خاوری هند بر خلیج بنگال

۱. نوعی ســنگ مرمر مرغــوب – کمدین  و 
نویسنده انگلیسی با نام کامل »روان سباستین  
اتکینسون« که رشته تحصلی اش برق قدرت 
است ۲. شهر کلوچه- خوشاب- پس از پشتک 
می زنند ۳. رودخانه ای اروپایی- زیرپا مانده- دم و 
لحظه- آهنگ حج کردن 4. موسیقیدان ایرانی 
 و نوازنده برجسته ویولن - نمایشنامه غم انگیز 
5. امام سوم شیعیان»ع«- ابزارکار شکارچی- روز 
بی آغاز - الگوی روز ۶. نورچشمی – پرترافیک 
 7. یکه و تنهــا- دیوار بلند- ژرف- علم نجوم 
8. عضو دفاعی بعضی حیوانات- ذکاوت- باغی 
 که شداد به تقلید از بهشت ساخت - شایسته 
9. گاهی آرزو نقش آن می شود- پسامد »هرج«- 
 ســنگ گران قیمت زینتی- ســعی و تالش 
۱0. پســری و فرزندی- رمالــی ۱۱. ماهی 
کنســروی- درگیری و نزاع- واحد مســافت 
دریایــی- کامل تر ۱۲. نام دیگر این کشــور 
»برمــه« اســت- یــار ایرانی مــورد عنایت 
پیامبراعظم»ع« ۱۳. مطابق مدروز- شخص و 

فرد- فلز سرچشمه- نشان مفعولی ۱4. پروتئین گیاهی- 
انگل و طفیلی- مبارزه در راه خدا ۱5. سرزمین های واقع 
در شــرق هند تا اقیانوس آرام - نقاش ، نویسنده و طراح 

هنرمند معاصر ایران با نام کوچک »آیدین«

  افقی
  عمودی
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