
آستانقدسپایکارحاشیهشهرآمدهاستاستاندارخراسانرضویچهارشنبهمعرفیمیشود
آیتاهللعلمالهدیدرجمعتشکلهایدانشجویی:رئیسمجمعنمایندگاناستاندرگفتوگوباقدس:

نماینــده نیشــابور و فیروزه در مجلس شــورای 
اســامی گفت: استاندار خراســان رضوی بدون 
نظرخواهی از مجمع نمایندگان استان، از بین دو 
گزینه نهایی شده، چهارشنبه هفته جاری از سوی 
دولت انتخاب و معرفی خواهد شد.احسان ارکانی 
در گفت وگو با قــدس آناین اظهار کرد: با وجود 

اینکه به رحمانی فضلی،...

نماینده  ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن اشاره به 
اینکه اقتصاد استان در حال سقوط است، گفت: ما 
با این مشکل مواجه هستیم که مدیریت ها صحیح 
نیســت و هر چه فریاد می زنیم درســت نمی شود، 
وقتی شما مطالبه گر شوید بسیاری از مشکات حل 
می شود. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی ظهر دیروز در 

جلسه تشکل های دانشجویی ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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۲۶هزاردانشآموزدرمدارسنامنویسینکردهاند
طوافشهدایخانطومان

درحرمرضوی

زیارتغریبانه

.......همین صفحه 

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مراسم تجلیل از برترین های کنکور ۹۹:

.......همین صفحه

شهردارمنطقهثامنازعملکردخوددر
تخریبمسجد»هفتدر«دفاعکرد

ادعایمدیرکلاوقاف
خراسانرضویرا
تکذیبمیکنم!

 همزمان با دهه پایانی ماه صفر پیکرهای پاک هفت شهید مدافع 
حرم تازه  تفحص  شــده در سوریه با استقبال تولیت آستان قدس 
رضوی در حرم مطهر امام رضا)ع( تشییع شدند. پیکرهای پاک این 
شــهدای مدافع حرم با استقبال حجت االسام  والمسلمین احمد 
مروی، تولیت آستان قدس رضوی به رواق بزرگ امام خمینی)ره( 

منتقل  و با حضور جمعی از خانواده های ...

.......صفحه 3 

ایرنا:مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با 
تدابیر اتخاذ شده در سال تحصیلی جاری هیچ کاسی در 

استان بدون معلم نمانده است.
قاســمعلی خدابنده روز گذشــته در مراســم تجلیل از 
برترین های کنکور ۹۹ اســتان خراسان رضوی افزود: در 
ســال تحصیلی جاری با وجود کمبود ۱۹ هزار معلم در 
استان این کمبود با استفاده از نیروهای خدمات آموزشی، 
حق التدریسی و دعوت بخشی از بازنشستگان به تدریس 
جبران شده و در حال حاضر کاس بدون معلم در استان 
نداریم.وی ادامه داد: آموزش و پرورش استان نیز مثل همه 
ارکان جامعه از شیوع کرونا تأثیر گرفته و مشکاتی به این 
دلیل ایجاد شــده اســت که با توجه به شرایط موجود با 
تمام توان، مدیریت مطلوب واحدهای آموزشی در اولویت 
قرار گرفته اســت. مدیر کل آموزش و پرورش خراســان 
رضوی گفت: امسال یک میلیون و 32۴ هزار دانش آموز 

در مدارس استان نام نویسی کرده اند و پیش بینی می کنیم 
حدود 2۶ هزار دانش آموز به دلیل مشــکات پیش آمده 
ناشی از کرونا ثبت نام نکرده باشند که با اتخاذ راهکارهایی 
درصدد پوشش آموزشی همه دانش آموزان استان هستیم.

وی افزود: در شرایط فعلی آموزش حضوری نگرانی هایی را 
برای برخی دانش آموزان و خانواده های آنان ایجاد کرده که 
به همین دلیل اختیار حضور در کاس به دانش آموزان و 

خانواده های آنان واگذار شده است.
خدابنــده ادامه داد: آموزش مجــازی دانش آموزان برای 
جبران عدم حضور آنان در کاس های حضوری همچنان 
در دســتور کار است و انتشار لوح فشرده درسی را نیز در 

دستور کار قرار داده ایم.
وی گفــت: در ابتدای کار 2 هزار و ۷۰ واحد آموزشــی 
استان به سامانه جامع اینترنت دسترسی نداشتند که با 
تاش های انجام شده هم اکنون همه مدارس استان دارای 

اینترنت فعال هستند و اطلس جامع یادگیری نیز تدوین 
و اباغ شده که با رصد آن می توان دریافت دانش آموزان 
بیشــتر از چه سیستمی برای آموزش استفاده می کنند، 
البته بسیاری از مشکات شبکه شاد رفع شده و مسئوالن 
در تاش هستند مشکات باقیمانده این شبکه آموزشی 

نیز در اسرع وقت حل شود.
مدیــر کل آموزش و پرورش خراســان رضــوی افزود: 
تاکنون حدود 2۰ میلیارد تومان برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی به حساب واحدهای آموزشی استان واریز شده 
که در این زمینه به شــدت دچار کمبود اعتبار هستیم و 
اعتبار موجود کفاف زیر پوشش قرار دادن حدود ۱۰ هزار 

واحد آموزشی استان را نمی دهد.
وی ادامه داد: نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات 
و واحد های آموزشی استان با دقت رصد می شود تا محیط 

امنی برای آموزش فراهم شود.

خدابنده گفت: در کنکور امسال، استان خراسان رضوی در 
رتبه های یک و دو رقمی پس از استان تهران مقام دوم را 
کسب کرده  است و ۵۰ دانش آموز استان نیز به المپیاد ها 
راه یافته اند که از این نظر نیز پس از اســتان تهران مقام 

دوم را کسب کرده ایم.
در این نشســت از دارندگان رتبه های برتر کنکور استان 
شــامل علی انصاری؛ رتبه سوم گروه آزمایشی ریاضی و 
فیزیک، رضا ابراهیمی؛ رتبه چهارم گروه آزمایشــی زبان 
خارجــی، امین  هادوی؛ رتبه دهم گروه آزمایشــی زبان 
خارجی، محمد قاســمی؛ رتبه دهم گروه علوم انسانی و 
شــقایق امجدی؛ دارنده رتبه دهم گروه آزمایشی هنر با 

اهدای لوح و جوایزی قدردانی شد.
در این مراسم به علی انصاری مبلغ 2۰ میلیون تومان وجه 
نقد و به ســایر برگزیدگان کنکور استان نیز هر یک ۱۵ 

میلیون تومان اهدا شد.

 قدس:همزمان با دهه پایانی ماه صفر پیکرهای پاک هفت 
شهید مدافع حرم تازه  تفحص  شده در سوریه با استقبال 
تولیت آســتان قدس رضوی در حرم مطهر امام رضا)ع( 
تشییع شــدند. پیکرهای پاک این شهدای مدافع حرم با 
استقبال حجت االسام  والمسلمین احمد مروی، تولیت 
آستان قدس رضوی به رواق بزرگ امام خمینی)ره( منتقل  
و با حضور جمعی از خانواده های معزز شهدا و خادمان به 
 امامت آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در 
استان خراسان رضوی بر پیکرهای این شهیدان نماز اقامه 
شد.این مراسم به دلیل شرایط قرمز شیوع ویروس کرونا در 
مشهد تنها با حضور برخی از اعضای خانواده شهدای مدافع 

حرم و خادمان بارگاه منور رضوی برگزار شد.
مسئول روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی در این خصوص گفت: اجرای این برنامه از ســوی 
ستاد کل فرماندهی سپاه پاســداران انقاب اسامی و با 

هماهنگی آستان قدس رضوی صورت گرفت.
مهــدی طوریان افزود: پس از شناســایی و تأیید هویت 

هفت شــهید مدافع حرم در منطقه خان طومان سوریه و 
تطبیق نمونه دی.ان.ای این عزیزان، این شهدای واالمقام 
از استان های مازندران، البرز، قزوین و خوزستان به میهن 

اسامی انتقال یافتند.
وی اسامی شــهدای تفحص شده در منطقه خان طومان 
سوریه را رضا حاجی زاده، علی عابدینی، محمد بلباسی و 
حسن رجایی فر از استان مازندران، شهید زکریا شیری از 
استان قزوین، شهید مجید سلمانیان از استان البرز و شهید 

مهدی نظری از خوزستان اعام کرد.

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویدرمراسمتجلیلازبرترینهایکنکور۹۹:

۲۶ هزار دانش آموز در مدارس نام نویسی نکرده اند
طوافشهدایخانطوماندرحرمرضوی

زیارت غریبانه

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سه شنبه  22 مهر 1399

  25 صفر 1442  
 13 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9367  
 ویژه نامه 3746 
+ صفحه »میهن« 

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 2392-99 مورخ 99/07/21 هیئت به ش��ماره کالس��ه 59-99 موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رجبعلی جعفری فرزند ابراهیم 
بش��ماره شناس��نامه 2812 ص��ادره از راز و جرگالن  در یک ب��اب انباری به مس��احت 299.15 مترمربع از پالک 155 اصلی  واق��ع در اراضی کهنه کند 
خری��داری از مالک رس��می آقای دالور باغچقی فرزند غالمحس��ن محرز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب��ه 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 م��اه اعت��راض خ��ود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خ��ود را به مراجع قضایی 
تقدی��م نماین��د. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وص��ول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت ص��ادر خواهد ش��د.آ-9907766

تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /07                  /1399  تاریخ انتشار نوبت دوم: 07                  /08                  /1399
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 2395-99 مورخ 99/07/21 هیئت به شماره کالسه 92-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی وفاخواه فرزند محمد بشماره شناسنامه 264 
صادره از اسفراین در یک باب انباری به مساحت 52.50 مترمربع از پالک 155 اصلی  واقع در اراضی کهنه کند خریداری از مالک رسمی آقای غالم باغچقی 
فرزند حجی خان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
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-9907767
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /07                  /1399    تاریخ انتشار نوبت دوم: 07                  /08                  /1399

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

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 07                  /08                  /

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل 

مسکن و شهرسازی خراسان رضوی 
به اطالع اعضای محترم می رس��اند جلسه مجمع عمومی 
ع��ادی بطور فوق العاده   نوبت اول  درروز س��ه ش��نبه  
م��ورخ  99/08/20  راس س��اعت 17 )پنج بع��د از ظهر( 
در مح��ل دفتر ش��رکت تعاونی برگزار میگ��ردد .لذا از 
کلیه اعضا دعوت می ش��ود جهت اتخ��اذ تصمیم در این 
جلس��ه حضور بهم رسانند.در ضمن تعداد آرای وکالتی 
هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد بود.همچنی��ن داوطلبین عضویت در هیئت 
مدیره و در س��مت ب��ازرس می توانند ظ��رف مدت یک 
هفت��ه از تاری��خ انتش��ار آگهی دعوت به دفتر ش��رکت 

مراجعه نمایند
دستور جلسه مجمع:

1-استماع گزارش بازرس و هیئت مدیره 
2-تصویب صورتهای مالی سالهای 96 و 97و98

3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
4-تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش هیئت 

مدیره
5-انتخ��اب اعض��ای اصل��ی و علی الب��دل هیئت مدیره 

برای مدت سه سال
6-انتخ��اب بازرس��ین اصل��ی و علی البدل ب��رای مدت 

یکسال مالی
7-تصمیم گیری در خصوص فروش خودروی ون شرکت 

تعاونی
تذکر:اعض��ای متقاض��ی اعط��ا ی نمایندگی م��ی توانند 
حداکث��ر دو روز مان��ده به برگزاری مجمع قید ش��ده از 
س��اعت 9 الی 13 به دفتر شرکت واقع در چهارراه خیام 

نبش دستغیب 37 مراجعه نمایند
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره 

کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی 9ع
90
76
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99
07
79
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 )) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوف��ات " غالمرضا رفیق، ش��یخ مه��دی تعبدی و محمد جعف��ر هراتیان " درنظر دارند تع��دادی از رقبات 

مسکونی خود را به مدت یك سال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار نماید.

آدرس محلپایه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانردیف

خیابان شهید اندرزگو - سرشور12 - پالک 38 - 18.000.000 ریال119یک واحد آپارتمان مسکونی1
طبقه سوم

خیابان توحید 14- پالک 11.000.000364 ریال138یک باب منزل مسکونی2

آبکوه 22-پالک 20.000.00039 ریال120یک باب منزل مسکونی3

متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند ب��ه اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیاب��ان آبکوه،مقابل پمپ 
بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 38439451 تماس حاصل نمایند.

مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 06 /08 /1399 می باشد.  پاکت های مزایده در روز 
چهار ش��نبه مورخ 07 /08 /1399 س��اعت 11:30  ظهردر محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیس��یون مزایده 

بازگشایی خواهد شد.

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده
شرکت خدمات بیمه ای اندیشه فردای سبز )سهامی خاص( به شماره ثبت 18711 

بدینوس��یله از کلیه سهامداران ش��رکت فوق دعوت میشود در جلس��ه مجمع عادی به طور فوق العاده 
مورخ دو شنبه 99/8/5 ساعت 17 در محل مشهد بلوار احمدآباد – بلوار ابوذر- نبش ابوذر غفاری 34 

پالک 310 طبقه منفی یک در ساعت 17 برگزار میگردد، حضور بهم رسانید.
دستورجلسه:     1- انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره

2- تعیین بازرسان اصلی و علی البدل 3- انتخاب روزنامه محلی
همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت نیز در همان تاریخ و مکان در ساعت 18 برگزار خواهد گردید. 

دستورجلسه: 1- تغییر نشانی شرکت
هیئت مدیره 9ع
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه )برای سال منتهی به 1398/12/29(

جلسه مجمع عمومی سالیانه مجتمع اداری � تجاری جام جم در روز پنج شنبه تاریخ 1399/08/08 ساعت 17:30 
در محل مجتمع اداری � تجاری جام جم، طبقه دوم واحدهای آپارتمانی تجاری برگزار می گردد.

از تمامی مالکان محترم واحدهای آپارتمانی تجاری � اداری دعوت می ش��ود رأس ساعت فوق در جلسه مذکور 
شرکت فرمایند.

دستور جلسه :   1 � استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی    2 � تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1398
3 � انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل   4 � انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5 � انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های مجتمع  6 � سایر مواردی که در اختیار مجمع می باشد
9ع هیئت مدیره مجتمع اداری � تجاری جام جم
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نمایندهمردممشهددرمجلسشورایاسالمی:نمایندهمردممشهددرمجلسشورایاسالمی:

خاطیان تخریب مسجد » هفت در« باید محاکمه شوندخاطیان تخریب مسجد » هفت در« باید محاکمه شوند
.......صفحه 3 



آیت اهلل علم الهدی در جمع تشکل های دانشجویی:

آستان قدس پای کار حاشیه شهر آمده است
فارس: نماینده  ولی فقیه در خراســان رضوی 
ضمن اشاره به اینکه اقتصاد استان در حال سقوط 
است، گفت: ما با این مشکل مواجه هستیم که 
مدیریت ها صحیح نیست و هر چه فریاد می زنیم 
درست نمی شود، وقتی شــما مطالبه گر شوید 

بسیاری از مشکالت حل می شود.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی ظهــر دیروز در 
جلسه تشــکل های دانشــجویی در آمفی تئاتر 
رودکی دانشگاه فردوسی عنوان کرد: عنصری که 
در انقالب سیدالشهدا)ع( در کنار عنصر مبارزه 
قرار دارد، عنصر مطالبه است یعنی زیرساختی 
که سیدالشــهدا)ع( در انقالب برپا کردند ابتدا 
مطالبــه حضرت بود و به صــورت مناظره قرار 

گرفت.
وی مطرح کــرد: آنچه به عنوان پویایی قشــر 
دانشجو و جریان فرهیخته جامعه نقش اساسی 
دارد مســئله مطالبه اســت و تا به امروز تمام 
پیروزی های انقالب در مطالبات حوزه و دانشگاه 
به وقوع پیوسته و به پیروزی انقالب منجر شده 
است و هر زمانی که جریان مطالبه را در جریان 
فرهیختــه جامعه در حال رکــود و ضعف قرار 
دهیم پویایی قشر فرهیخته جامعه، رشد، تعالی 
و پیشــرفت اجتماعی در همه ابعاد اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی از بین خواهد رفت و مطالبه 

کلید همه پیشرفت های ماست.

پای کار بودن آستان قدسس
وی تشریح کرد: آستان قدس رضوی با توجه به 
ظرفیت خود در راستای تأمین معاش، عمران و 
آبادی در شــهر حداکثر کار خود را انجام داده 
اســت و آنچه در حوادث اخیر مربوط به جریان 
درمانی قشر آســیب پذیر بوده کار خود را انجام 
داده اســت و ندیدیم کاری در ظرفیت آستان 

قدس باشد و انجام ندهد.
وی با بیان اینکه در حرم مطهر رضوی پروتکل ها 
 به خوبی رعایت می شــود، تصریح کرد: مشهد
۳۲ میلیون مســافر داخلی و ۵ میلیون مسافر 
خارجی دارد و مســئوالن گمان کردند که اگر 
مشهد کانون تجمع قرار گیرد نمی توانند آن را 

مهار کننــد و فکر کردند که 
اگر در حرم بسته شود کسی 
نمی آید و مشکل حل می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی با بیــان اینکه در این 
مورد یک تصمیم عجوالنه و 
افزود:  گرفتند،  نشده  حساب 
بحث مهار کردن ویروس کرونا 
یک طرف اســت و مدیریت 
کشــور در یک طــرف دیگر 
اســت که با بســتن در حرم 
و مهمان پذیرهــا، جمعیــت 
روزمزدهــا کــه در هتل ها و 

رستوران ها بیکار شدند حدود ۳۷ هزار نفر بودند 
که عمده آن ها متعلق به مناطق محروم شــهر 

هستند. 
آیت اهلل علم الهدی اظهار کرد: ما فشار آوردیم 
که بیمه بیکاری به این افراد بدهند که گفتند 
این افراد هیچ کدام بیمه نیستند و تنها حدود 
۲ تا ۳ درصد این افراد بیمه شدند در حالی که 
بیش از هشــت ماه هیچ منبع درآمدی ندارند 
که متأســفانه این موارد در مدیریت کشــور 

نادیده گرفته شد.
وی تصریح کرد: نتیجه این تصمیم گیری ها فشار 
اقتصادی شد در حالی که از نظر علمی تأیید شد 

که با وجود رعایت پروتکل ها، 
کوچک ترین  مطهــر  حــرم 
تأثیری در شیوع ویروس کرونا 

ندارد.

حل مشکالت با کار س
جهادی

وی ضمن اشــاره بــه اینکه 
در حــال  اســتان  اقتصــاد 
ســقوط اســت، متذکر شد: 
بخورد چگونه  اگر شکســت 
باید قشر آســیب پذیر را اداره 
کنیم؟ امکانات نهادی ما بسیار 
محدود است و با کار جهادی می شود مشکالت را 
حل کرد که با این موارد به سراغ قشر آسیب پذیر 

می رویم اما محدود است و کار پیش نمی رود.
وی افزود: شــما باید به عنوان جریان فرهیخته 
دانشگاه دور هم جمع شوید و گروه های جهادی 
تشکیل دهید، ما قرارگاه مواسات را راه انداختیم 
که نهادها در آن اجتماع می کنند و کل برنامه ها 
دست خود نهادهاست و قرارگاه تنها نیازسنجی 
و هدایــت جریان ها را عهده دار اســت پس اگر 
مطالبه و جهاد در دانشــگاه پیاده شود مشکل 
قشر آســیب پذیر و مشــکالت اجتماعی حل 

می شود.

تبدیل حاشیه شهر به متنس
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی درباره 
مشــکالت حاشیه شــهر عنوان کرد:  از سال 
۹۳ ستاد حاشیه شهر تشکیل دادیم و اکنون 
به متن شهر تبدیل شده و دست کم شب های 
حاشیه شهر امنیت دارد ولی ساخت وسازهای 

بدی دارد.
وی تشــریح کرد: آســتان قدس رضوی مقدار 
زیادی زمین در اختیار گذاشت که ۶ هزار واحد 
مسکونی بســازند و جایگزین خانه های سستی 
شود که ساخته شده و متصل به متن شهر شود، 
البته فقر در حاشیه  شــهر و روستاهای اطراف 
مشــهد وجود دارد که با همت مردم و نهادها و 

حرکت های جهادی حل می شود.

مخالف دوچرخه سواری زنان نیستمس
آیت اهلل علم الهدی نســبت به پرســش یکی از 
نمایندگان تشکل های دانشجویی بیان کرد: باید 
واقع گرا باشیم، تبعیض جنسیتی را خدا قرار داده 
است و در قرآن آمده و هیچ کس نگفته حقوق 
زن کمتر از مرد است بلکه یک بینش این است 
که تبعیض در جنسیت است که در اسالم دارای 
حقوق مشــترک اند ولی تکالیف فرق می کند، 
نقــش و تکالیف متفاوتی دارنــد، نوع و جنس 

حقوق یکی نیست.
 وی با بیان اینکه مســئله دوچرخه سواری این 
است که ما به ســوی حذف مسئله می رویم و 
باید یک راه درست کنیم، تأکید کرد: یک عده 
پافشــاری می کنند و یک عده حذف می کنند 
ولی ما نمی گوییم دوچرخه سواری زن نباشد، ما 
کمک کردیم یک پیست موتورسواری خواهران 

در شهر به وجود آید.
آیت اهلل علم الهدی در پایان با اشــاره به مسئله 
دوچرخه ســواری بیان کرد: اصل مسئله نباید 

حذف شود و با اصالح مسئله روبه رو شویم.
گفتنی است، در این جلسه نماینده تشکل های 
دانشــجویی بــه مطالبات خــود پرداختند و 
آیــت اهلل علم الهدی به پرســش ها و مطالبات 

پاسخ داد.

مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی: 
 اجازه ناامنی به دشمن را حتی •

در خارج از مرزها نمی دهیم
قدس: مدیرکل اطالعات خراسان رضوی گفت: آمریکایی ها 
توان اقدام نظامی نداشته و همه ظرفیت خود را روی حوادث 

اجتماعی ایران گذاشته اند. 
مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی در گردهمایی 
مدیران مدارس مشــهد با اشــاره به جنگ اقتصادی ایران و 
آمریکا در شرایط حال حاضر کشور گفت: جنگ اقتصادی اثر 
بیشتر و درگیری گسترده ای دارد و از پوشک بچه در گهواره و 

داروی پیرمرد را درگیر می کند.
وی ادامه داد: آمریکایی ها هر چه داشتند و نداشتند به میدان 
آوردند و مجموع آن این شد که توافق های بین المللی را زیر پا 
بگذارند و تحریم هایی را خارج از ضوابط به ما تحمیل کنند و 
ما در تحریم سخت قرار گرفتیم و منتظر از پا درآمدن ایران 

بودند.
مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی با بیان اینکه 
رئیس جمهور آمریــکا در تالش برای بــردن ایران پای میز 
مذاکرات جدید بود، گفــت: ترامپ آخرین نفس هایش را در 
کاخ سفید می کشد اما ما پای مذاکره جدید نرفتیم. ما تحریم 
شدیم اما از کشور و اعتباراتمان دفاع کردیم بنابراین ما چیزی 

از دست ندادیم. 
وی به تالش شکست خورده اوباما برای از پای درآوردن بشار 
اسد اشــاره کرد و با یادآوری مقوله »رفتار محکم« به عنوان 
یکی از ترفندهای آمریکایی ها گفت: وعده آن ها این است که 
من اگر محکم رفتار کردم رئیس جمهور بعدی ایران را سر میز 
مذاکره می آورد اما زهی سعادت. عده ای می گویند اگر ترامپ 
رأی نیاورد در ۱۰ یا ۱۵ روز آخر ضربه سختی به ایران می زند 

و ایران باید جواب رئیس جمهور بعدی را بدهد. 
مشــاور وزیر و مدیــر کل اطالعــات خراســان رضوی در 
تحلیــل اقدام های غیرنظامی آمریکایی علیه ایران، ادامه داد: 
آمریکایی ها ظرفیت پاســخ ایران پــس از اقدام اولیه خود را 
ندارند، آن ها توانشــان را روی حوادث اجتماعی ایران مانند 
گرانی بنزین گذاشــته اند و روی این مســائل شــرط بندی 
می کنند و با وجود اینکه همه ظرفیتشان را به میدان آورده اند 
اما دستان قوی ارگان های کشــور و مردم فهیم اجازه ایجاد 

مشکلی را نداده است.
مدیرکل اطالعات خراسان رضوی تمرکز بر افغانستان و ناامن 
کــردن تکیه گاه امنیتی ایران را نخســتین اقدام از مجموعه 
اقدام های امنیتی علیه ایران دانست و گفت: معتقد بودیم باید 
بین مرزهای ما دیوار کشــیده شود، طی سال های اخیر این 
دیوار فرضی ایجاد شده و تا ۷۰ کیلومتری اگر دشمن سرفه 
کند ما متوجه می شویم و اجازه ناامنی به دشمن را نمی دهیم.

مشــاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی با اشاره به 
اهمیت امارات برای تبادالت ایران گفت: آن ها می خواهند در 
این زمینه مشــکل ایجاد کنند و قصد دارند در حوزه جنوبی 

کشور ناامنی سیاسی ایجاد کنند.
وی همچنین با اشاره به جنگ ارمنستان گفت: می خواهند 

آذربایجان را همسایه ما کنند اما ما مدیریت می کنیم.
این مقام امنیتی در ادامه در خصوص مسائل داخلی کشور نیز 
بیان کرد: وقتی کشوری جنگ اقتصادی دارد، سوءمدیریت و 

فساد اقتصادی هم باالست.
وی از ترفندهای مختلف دشمن برای ایجاد ناامنی در کشور 
خبر داد و گفت: قصد دارند حادثه ای مشابه ۸۸ رقم زده و به 

هر بهانه ای اعصاب مردم را به هم بزنند.
مشــاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی بیان کرد: 
لبنانی ها یک جاســوس را گرفتند که قصد ایجاد نفاق میان 
ایران و عراق را داشت، دشمن امسال هم دارد کاری می کند 
تا مــردم را کف خیابان بیــاورد تا دو حادثــه را دامن بزند. 
دشمن قصد خشن کردن معادالت داخلی ایران را دارد آن ها 
می گویند با توزیع اسلحه قاچاق بین مردم، باید معادالت کف 

خیابان در شهرهای بزرگ را خشن کنیم.
این مقام امنیتی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره 
به وجود فســاد اخالقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 
جامعه گفت: کم مسئله ترین قشری که در سراسر کشور با 
آن ها مواجه هستیم جامعه معلمان هستند ما خوشحالیم 
که بخش و قشــر فرهنگیان ما فقط معلم نیســتند بلکه 
پیش از آن مربی خود هســتند که اگر این نبود باید شاهد 

مشکالت بسیاری می بودیم.
در این دیدار دکتر خدابنده، مدیر کل آموزش و پرورش استان 
نیز به معایب و مزایای آموزش مجازی در دوران کرونا پرداخت 

و از حل شدن مشکالت آموزشی در استان خبر داد.

افزایش 15 درصدی صدور سند •
حدنگاری در خراسان رضوی

ثبت  کل  مدیر  قدس: 
اسناد و امالک خراسان 
 رضــوی گفــت: طــی
۶ ماهه نخســت امسال 
۲۵ هزار و ۵۳4 ســند 
مالکیــت دفترچه ای به 

تک برگ تبدیل شد.
محمدحســن بهادر افزود: با توجه به قانون حدنگار مصوب 
بهمن ماه ۱۳۹۳ از ابتدای سال جاری خدمات ثبتی به اسناد 
مالکیت دفترچه ای ارائه نمی شود و مالکان باید برای تعویض 

این گونه اسناد و تبدیل آن به تک برگ اقدام کنند.
 وی یادآور شد: طی ۶ماهه نخست امسال همچنین ۱۲۲ هزار
و ۵۸۷ فقره سند مالکیت حدنگار با ۱۵درصد رشد نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته در اســتان خراسان رضوی 

صادر شد.
وی افزود: طی مدت یاد شــده در ۶ ماهه ابتدای امسال ۱۲۹ 
هزار و ۵۸۷ فقره انواع سند مالکیت در استان صادر شده است 
که از مجموع این اســناد، اســناد مالکیت صادره در راستای 
اجرای قانون تعیین تکلیف امالک و اراضی فاقد سند رسمی 
با یک هزار و 4۸۹ مورد، اسناد مالکیت موقوفات با ۵۷۹ مورد 
و سایر اسناد صادره به نام دولت با ۸۹۰ فقره نسبت به مدت 
مشابه سال پیش از لحاظ تعداد کاهش داشته و در همین مدت 
در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
با صدور ۳ هزار و ۳۳۷ ســند تک برگ و اسناد منابع طبیعی 
با ۵۷۹ مورد به ترتیب شــاهد افزایــش ۱۸.۸ و ۲۰۷ درصد 
بوده ایم، همچنین تا پایان شهریور ماه امسال ۱۲۲ هزار و ۷۷۹ 
 برگ ســند حدنگار برای سایر اسناد مالکیت با ۱۵.۸ درصد 

رشد در استان صادر شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی 
با اشاره به وضعیت قرمز مشهد خواستار شد

برخورد جدی با مدیران برگزارکننده •
مراسم خاکسپاری مرحوم شجریان

قدس: دبیر ســتاد امر 
بــه معــروف و نهی از 
رضوی  خراســان  منکر 
در واکنــش به برگزاری 
و  انتقــال  مراســم 
خاکسپاری پیکر مرحوم 
انبوه  با حضور  شجریان 
مردم در وضعیت قرمز مشــهد از لحاظ شــرایط کرونایی، 
طی ارســال نامه ای به سرپرست استانداری خراسان رضوی 
و رونوشــت آن به آیت اهلل علم الهــدی، نماینده ولی فقیه و 
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و همچنین 
دادستان عمومی و انقالب مشهد و عضو ستاد امر به معروف 
اســتان خواستار  پیگیری قضایی موضوع و برخورد جدی با 
مدیران و مســئوالن متولی این مراسم شده است که عامل 
کم کاری در حفظ جان و ســالمت مــردم بود ه اند. در نامه 
علی اکبر افراسیابی آمده است:جناب آقای جعفری، سرپرست 
محترم استانداری خراسان رضوی و عضو محترم ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر اســتان، حضرت عالی و اعضای ستاد 
مقابله با کرونا در روز سه شنبه هفته گذشته از طریق رسانه ها 
وضعیت قرمز مشــهد را اعالم نموده و بر عدم سفر به مشهد 
در دهــه آخر صفر تأکید نمودید، عزاداران والیتمدار خود را 
ملزم به رعایت پروتکل ها و دســتور ســتاد مقابله با کرونای 
استان نمودند و حتی تشــییع پیکر پاک دو شهید گرانقدر 
دفاع مقدس در روز پنجشنبه با توجه به تأکید و دستور ستاد 
مقابله با کرونای استان در مظلومیت کامل و با رعایت کامل 
پروتکل ها انجام شد، ولی متأسفانه در روزهای جمعه و شنبه 
و در جریان انتقال و خاکسپاری پیکر مرحوم شجریان گویا 
تمام پروتکل ها توســط مسئوالن کنار گذاشته شده و عالوه 
بر اینکه در انتقال پیکر این هنرمند از فرودگاه پروتکل های 
بهداشــتی رعایت نشده است؛ متأسفانه به دلیل نبود برنامه 
رعایت فاصله اجتماعی برای مردم در محل آرامگاه فردوسی؛ 
بنا به نظر متخصصان پزشکی ضریب امکان سرایت ویروس 

کرونا باال بوده است!
نتیجه آنکه متأســفانه مســئوالن متولی با دعوت مردم به 
حضور در مراســم تدفین که سبب ایجاد ازدحام شده بود، 
جان مردم را به بازی گرفتند! حال ســؤال اینجاســت در 
روزهایی که وضعیت کرونا در مشهد قرمز است، چه کسی 

عواقب این بی تدبیری ها را خواهد پذیرفت؟!
ستاد امر به معروف و نهی از منکر به حسب وظیفه در حفظ 
سالمت مردم که جزو معروفات ضروری این روزهای جامعه 
اســت، ضمن تذکر جدی به مســئوالن متولی، خواستار 
برخورد جدی با مدیرانی است که کم کاری در حفظ جان و 

سالمت مردم داشته اند.

 رئیس مجمع نمایندگان استان 
در گفت وگو با قدس:

استاندار خراسان رضوی چهارشنبه •
معرفی می شود

قــدس آنالین - رضا 
طلبی: نماینده نیشابور و 
فیروزه در مجلس شورای 
استاندار  گفت:  اسالمی 
بدون  خراســان رضوی 
مجمع  از  نظرخواهــی 
نماینــدگان اســتان، از 
بین دو گزینه نهایی شــده، چهارشنبه هفته جاری از سوی 
دولت انتخاب و معرفی خواهد شد.احسان ارکانی در گفت وگو 
بــا قدس آنالین اظهار کرد: با وجود اینکه به رحمانی فضلی، 
وزیر کشــور اعالم کرده بودیم که آیا دولت به دنبال مشورت 
و نظرخواهی از مجمع نمایندگان خراسان رضوی در موضوع 
انتخاب استاندار خراسان رضوی هست یا خیر، متأسفانه هیچ 

گونه پاسخی از سوی وی در این باره ارائه نشد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: تا اینکه امروز 
به صورت تلفنی از جانب معاون وزیر کشور به من اعالم کردند 
که چهارشنبه هفته جاری دولت از بین دو گزینه نهایی شده، 
معتمدیان؛ استاندار فعلی خراسان جنوبی و موهبتی؛ استاندار 
فعلی سیســتان و بلوچســتان یک نفر را به عنوان استاندار 

خراسان رضوی معرفی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت اصول گفت وگو و تعامل را بلد نیست 
و صرفاً شعار می دهد، ادامه داد: بدون تردید مجمع نمایندگان 
اســتان نســبت به این تکروی و عدم تعامل وزیر کشــور با 

نمایندگان سکوت نکرده و واکنش نشان خواهد داد.
وی در مورد احتمال انتصاب فرماندار مشهد به عنوان استاندار 
خراسان جنوبی نیز گفت: من نیز این موضوع را در حد حدس 
و گمان شــنیده ام که در صورت تحقــق موجب بالتکلیفی 
کالنشهر مشــهد خواهد شــد؛ در صورتی که اگر دولت در 
موضوع انتخاب استاندار خراسان رضوی با نمایندگان مشورت 
و همفکری می کرد انتخاب استاندار به سمت فردی می رفت 
که کمترین مشکل و جابه جایی در سطح مدیران ارشد استان 
رخ می داد و با بی سلیقگی مشکالت جدیدی برای استان به 

وجود نمی آمد.

مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری خبر داد
 خرید 1۳1 هزار تن گندم •

از کشاورزان خراسان شمالی
بجنورد- خبرنــگار قدس: مدیر کل دفتر هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری خراسان شمالی از خرید ۱۳۱ هزار تن 
گندم در سال زراعی ۹۹-۹۸ از کشاورزان این استان خبر داد.

محمد بدری افزود: ۱۳۱ هزار تن گندم در ۳۱ مرکز خرید از 
کشاورزان خریداری و در سیلوهای دولتی و خصوصی استان 
ذخیره سازی شده است که با توجه به میزان گندم ذخیره  شده 

امسال با مشکل کمبود آرد مواجه نخواهیم بود.
وی میزان کلزای خریداری  شــده از کشاورزان استان را نیز 
۳هزار و ۲۵۷ تن اعالم کرد و گفت: کلزاهای خریداری  شده 
برای تهیه روغن به کارخانه های روغن کشی در خارج از استان 

ارسال می شود.

 آستان قدس رضوی 
مقدار زیادی زمین در 

اختیار گذاشت که ۶ 
هزار واحد مسکونی 

بسازند و جایگزین 
خانه های سستی شود 

که ساخته شده و متصل 
به متن شهر شود 

بــرشبــرش

ثبتثبت

خبرخبرخبرخبر
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علیپور: همزمان با دهه آخر ماه صفر و در آستانه ایام سوگواری 
پیامبر اکرم)ص(، سبط اکبر امام حسن مجتبی)ع( و هشتمین 
خورشید آسمان والیت حضرت رضا)ع(؛ تنی چند از اعضای 
گروه فرهنگی دربانان کشیک پنجم آستان قدس رضوی طی 
مراسمی از زوج کارآفرین و روشندل نیشابوری قدردانی کردند.
یکــی از خدام بــارگاه رضوی در این مراســم که در مجتمع 
خدمات بهزیستی شهید جلیلیان مشهد برگزار شد با قدردانی 
از آقای هندآبادی و سرکار خانم جعفری، زوج نابینا و کم بینای 
موفق نیشــابوری اظهار کرد: شما ثابت کردید با اراده و همت 
می توان به هر هدفی دســت یافت و به واقع قضیه خواستن، 

توانستن است را عینیت بخشیدید.
در حاشــیه این مراسم، آقای شادلو از خادمان کشیک پنجم 
اظهار کرد: این مجموعه هر ماه برنامه دیدار، قدردانی و تجلیل 
از گروه های متعدد اجتماعی را دارد، چنان که پیش از این نیز 
به مناســبت های مختلف دیدارهایی از ایستگاه آتش نشانی و 
آسایشگاه جانبازان امام خمینی)ره( داشته ایم. از همین رو در 
آستانه روز جهانی عصای سفید نیز در جمع نابینایان مجتمع 
خدمات بهزیستی شــهید جلیلیان مشهد حضور یافتیم که 
ضمن قدردانی از تالش های آنان، به طور نیابتی نیز سالم آن ها 
را به بارگاه سلطان سریر ارتضا، حضرت امام رضا)ع( انتقال داده 

و نائب الزیاره این عزیزان هستیم. 
وی دربــاره آثار این گونــه برنامه ها و مراســم افزود: چنین 
بازدیدهایی بازخوردهای قابل توجهی داشته و موجب تشویق و 
دلگرمی گروه های مورد نظر شده است. همچنین گروه های یاد 
شده نیز بر آثار سازنده این گونه برنامه ها و ایجاد ارتباط افزون تر 

با پیشگاه امام هشتم)ع( تأکید داشتند.

تبلیغ محصوالت خاص در اثر خاصس
بهزاد هندآبادی، کارآفرین نابینای نیشابوری نیز در این مراسم 
با اشاره به تحصیالت و فعالیت های حرفه ای اش گفت: در حال 
حاضر حیطه جدی فعالیتم؛ آموزش بازاریابی و تبلیغ نویسی 
است. به این ترتیب به مجموعه فعاالن حوزه کسب و کار کمک 
می کنیم که در عرضه محصوالت و خدمات خود موفق تر عمل 
کرده و مشتریان بیشتری را جذب کنند. البته اغلب خدمات 
ما به صورت اینترنتی و در قالب ســایتی با عنوان »اثرخاص« 

www.asarekhas.com، ارائه می شود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: گرچــه در بدو امر افراد تحت 
مجموعه ما معدود بوده و اغلب به صورت پروژه ای و دورکاری 
فعالیت داشتند اما در حال حاضر حدود ۶ تا ۷ نفر در شرکت 
ما به طور مستقیم مشغول هستند و در زمینه تصویرسازی و 

تدوین ویدئوها همکاری دارند. همچنین مقاالتی که در وبسایت 
منتشر شده، متونی که برای تبلیغ تألیف شده و تمامی امور 
مرتبط با سایت نظیر تغییر المان ها توسط خودم انجام می شود. 

تالش برای تزریق امید به جامعهس
 php و css، html هندآبادی که در زمینه زبان های برنامه نویسی
تبحر دارد، همچنین اظهار کرد: در آغاز بسیاری از دوستانی که 
می خواستند مباحثی همانند برنامه نویسی و طراحی سایت را 
به من آموزش بدهند چندان رغبتی نداشــتند؛ چراکه گمان 
می کردند انجام این آموزش ها به من به عنوان فردی که توانایی 
بینایی ندارد غیرممکن و مســئله بیهوده ای است. از این رو از 
آموزش مباحث مورد نظر طفره رفتند. به هر حال توانســتم 
فــردی را برای آموزش مقدماتی پیدا کنم و البته گرچه مایل 
بودم از وی یاد کنم اما ترجیح داد که نامی ذکر نشود. به این 
ترتیب با تسلطی که به زبان انگلیسی داشتم و با آموزش ها و 
مطالعات تکمیلی توانستم در این عرصه مهارت های بیشتری 
کســب کنم. البته از چالش هایی که در اوایل فعالیتم مواجه 
شدم این بود که اغلب مجموعه هایی که قصد دریافت خدماتی 
داشتند با روبه رو شدن با من به عنوان مدیر شرکت و با وجود 
مشــکلی که در بینایی داشتم، احساس می کردند پروژه ها در 
زمینه طراحی ســایت نواقصی خواهد داشت. در حالی که ما 
در بخش طراحی دخالتی نداشــته و تنها به طراحان توصیه 
می کنیم قالب مزبور و گرافیک مجموعــه را طوری طراحی 
کنند که پیام تبلیغی ارائه شده موجب فروش بیشتر محصول 
و خدمات شــود. در واقع نتیجه طراحی قرار نیست تنها خلق 
یک اثر هنری باشد بلکه باید زمینه را برای جذب مشتری نیز 

فراهم کند.
این فعال حوزه بازاریابی با اشــاره به اینکه همواره سعی کردم 
با تالش هایم به عنوان فردی که قادر به دیدن نیســت و حتی 

هیــچ تصوری از نور ندارد امید را به جامعه تزریق کنم، تأکید 
می کند: بی تردید فردی که مانند من با محدودیت هایی مواجه 
هست در ایجاد بستری برای اشتغال؛ با چالش های چندین برابر 
دیگران مواجه است؛ چراکه باید در عرصه فعالیتش از همراهی 
افراد معتبر، مطمئن و امینی بهره مند شود که قرار است نقش 
چشم های او را داشته باشند. این در حالی است که من توانستم 
با وجود محدودیت هایی در زمینه فعالیتم به توفیق برســم و 
فرصتی را برای اشــتغال گروهی ایجاد کنم، چنان که به طور 
متوسط در ماه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق نیروها را بپردازم. 
آن هم در شرایطی که سرمایه اولیه فعالیتم را نیز با دریافت وام 
و قرض از دیگران فراهم کردم. بنابراین بی شــک افرادی که از 
سالمت بیشتری برخوردارند، قادر خواهند بود با ایجاد کسب 

و کارهایی؛ دستاوردها و درآمدهای افزون تری داشته باشند. 
هندآبادی که سال ها سابقه آموزش مهارت های حوزه رایانه به 
دیگر معلوالن را داشته است، درباره محدودیت منابع و امکانات 
آموزشی و نرم افزاری اظهار کرد: نرم افزارهای موجود که به زبان 
فارسی در جامعه دیده می شود چندان مؤثر و کارآمد نیستند، 
زیرا برای فعاالن، تولیــد چنین محصوالتی توجیه اقتصادی 
نــدارد. همچنین دولت نیز حمایت های خاصی از این گروه ها 
انجام نمی دهد. ســرمایه گذاری در این مقوله نیز چندان رایج 
نیست؛ چراکه بیشتر معلوالن همانند گروه نابینایان جزو اقشار 
ضعیف جامعه از نظر اقتصادی محســوب می شوند چنان که 
اغلب افراد این مجموعه دچار چالش های متعدد مادی هستند. 
از همیــن رو از نرم افزارهای خارجی اســتفاده می کنیم که 
زبان فارســی را نیز پشتیبانی می کند، البته خوشبختانه طی 
چند ســال اخیر نرم افزارهایی در بازار وجود دارد که توانسته 
در اســتقالل بیشــتر افراد دارای محدودیت آثار ارزشمندی 
داشته باشــد. وی همچنین با تأکید بر نقش همسرش خانم 
جعفری در رشد حوزه فعالیت هایش افزود: گرچه همسرم در 
عرصه های متعدد همانند تولید منابع صوتی همانند پادکست ها 
و کتاب هــای صوتی حضور قابل توجهــی دارد اما از آنجا که 
به طور کلی فعالیت هایم در عرصه های متعدد نیازمند وجود 
فضای همدالنه و آرامش بخشی است، به نظرم نقش وی در این 

عرصه قابل تحسین است.  

حسن ختام یک مراسم س
گفتنی اســت در حاشــیه همین مراســم که مورد استقبال 
کارکنان مجتمع خدمات بهزیســتی شهید جلیلیان مشهد و 
مراجعه کنندگان بسیاری قرار گرفت، اقالم متبرک رضوی بین 

افراد حاضر توزیع شد. 

قدس: معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراســان 
رضوی گفت: در روزهای پایانی ماه صفر بیش از ۱۰ هزار بســته 
معیشتی توسط اداره اوقاف استان بین نیازمندان توزیع خواهد 
شد.حجت االســالم جمال ایزدی با اشــاره به برگزاری مراســم 
مختلــف در بقاع متبرکه و امامزاده های اســتان گفت: هر بقعه 
با توجه به ظرفیت و توانایی خود، با رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی اقدام به برگزاری مراسم می کند و اماکنی هم که امکان 
برگزاری مراسم با حضور مردم را ندارند، از طریق فضای مجازی 

این کار را انجام خواهند داد.

معــاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی 
افــزود: بیش از 4۰ بقعه با حدود ۵۰ هزار مخاطب با هماهنگی 
اداره کل اوقاف استان و با ایجاد کانال و صفحات ویژه در فضای 
مجازی اقدام به برگزاری مراســم خود در مــاه صفر کرده اند و 

پیش بینی می شود این تعداد در آینده افزایش یابد.
وی با بیان اینکه اداره کل اوقاف استان سال  گذشته در بیش از ۶۰ 
پایگاه در محورهای مواصالتی استان به زائران پیاده خدمت رسانی 
کرد، افزود: امسال با توجه به شیوع کرونا هیچ پایگاهی در استان 
فعال نیســت و ما هم هیچ توصیه ای به عزیمت زائران به مشهد 

نمی کنیم، هرچند در برخی از بقاع متبرکه خدمت رسانی محدود 
به زائران پیاده احتمالی خواهیم داشت.

حجت االسالم ایزدی به ســایر برنامه های اداره کل اوقاف و امور 
خیریــه در روزهای پایانی ماه صفر هم اشــاره کــرد و افزود: با 
همکاری مبلغین، برنامه روضه های خانگی و حسینیه های سیار 
در استان برگزار خواهد شد و در آن مبلغین اعزامی در خانه ها و 

مدارس به سخنرانی و ذکر مصیبت خواهند پرداخت.
وی یادآور شد: ۷۰ هزار بسته معیشتی از ابتدای شیوع کرونا در 

بین نیازمندان توزیع شده است.

در ادامه برنامه های آستان قدس رضوی و تجلیل از گروه های متعدد اجتماعی صورت گرفت

قدردانی خدام رضوی از زوج کارآفرین و روشندل نیشابوری

معاون فرهنگی اوقاف خراسان رضوی خبر داد

توزیع بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی در دهه پایانی ماه صفر

زگارشزگارش

نیکوکارینیکوکاری
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روی خط خبرروی خط خبر
تعداد شهدای مدافع سالمت در مشهد •

به ۱۸نفر رسید
ســازمان  رئیس  ایرنا: 
نظام پزشکی مشهد گفت: 
پرستاری  باختن  با جان 
که به صورت داوطلبانه در 
بیمارستان امید مشهد به 
بیماران کرونایی خدمت 
می کرد، تعداد شــهدای 

کادردرمانی مشهد به ۱۸نفر رسید.
دکتر علی بیرجندی نــژاد افزود: خانم »ننه صحافی مقدم« از 
ابتدای شــیوع کرونا به صورت داوطلبانه در بیمارستان امید 
مشهد ویژه بیماران سرطانی، فعالیت می کرد تا اینکه به کرونا 
مبتال شــد و در روزهای اخیر  به خیل شهدای کادردرمان 
پیوست.وی ادامه داد: هشت نفر از شهدای کادر درمانی مشهد 
که در حین خدمت جان خود را  بر اثر کرونا از دست داده اند، 
پزشک بوده اند.رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: دو 
نفر از پزشکان عزیزی که حین خدمت جان خود را از دست 
داده اند، اساتید گروه اطفال و بیهوشی و ۶ نفر از همکاران نیز  
پزشک عمومی بودند.بیرجندی نژاد افزود: سایر شهدای کادر 
درمان در مشهد همکاران بینایی سنج، داروساز، کادرپرستاری 

و پشتیبانی بوده اند.

ایجاد مرز گمرکی جدید درخراسان •
رضوی به تصویب هیئت دولت رسید

هماهنگی  معاون  ایرنا: 
امور اقتصادی استانداری 
گفت:  خراســان رضوی 
هیئت دولت در نشســت 
اخیــر خود، ایجــاد مرز 
مرزی  نقطــه  در  جدید 
اســتان  بین  شــمتیغ 

خراسان رضوی و کشور افغانستان را به تصویب رساند.
علی رسولیان افزود: ایجاد »مرز گمرکی شمتیغ« در کمیسیون 
اقتصادی دولت بررسی و سپس به هیئت وزیران ارسال شد 
تا به عنوان مرز رسمی جمهوری اسالمی ایران مصوب شود.

وی ادامه داد: هیئت وزیران پیشنهاد کارگروه متشکله پیرامون 
موضــوع تبصره یک مــاده ۱۰۳ قانون امــور گمرکی را در 
خصوص مرز جدید ریلی در خراسان رضوی به تصویب رسانده 
است.معاون استانداری خراســان رضوی گفت: براساس این 
مصوبه، راه مجاز گمرکی در نقطه مرزی »شمتیغ« بین ایران و 
افغانستان صرفاً با هدف ایجاد تردد ریلی در خراسان رضوی به 
عنوان مرز مجاز ریلی به منظور ورود و خروج کاال و مسافر با 
رعایت ضوابط و مقررات مربوط تعیین می شود.رسولیان افزود: 
مرز شمتیغ در خراسان رضوی گذرگاه رسمی مرزی گمرکی 
و محل عبور راه آهن خواف-هرات است که با افتتاح راه آهن 
مزبور در آبان ماه، این مرز رسمیت خواهد یافت و فعالیت در 
آن آغاز می شود. وی با اشاره به مزایای مرز جدید گمرکی در 
خراسان رضوی، ادامه داد: یکی از دالیل اصلی تجمع کنونی 
کامیون ها در دوغارون، ظرفیت پایین این گذرگاه مرزی برای 
پذیرش حجم زیاد کامیون هاست که همواره به عنوان مشکل 
اصلی در حوزه امور اقتصاد مرزی خراسان رضوی مطرح بوده 
است.معاون استانداری خراسان رضوی گفت: ایجاد خط ریلی 
در مرز ایران و افغانستان و تبادل کاال از طریق راه آهن نه تنها 
هزینه های ترانزیــت و صادرات کاال را بــرای ایران کاهش 
می دهد بلکه دیگر شاهد تجمع و معطلی کامیون ها در مرز 

دوغارون نخواهیم بود.

یک مسئول:
 افزایش تعداد قربانیان حوادث کار•

 در خراسان شمالی نگران کننده است
بجنورد-خبرنگار قدس: رئیس اداره بازرسی کار اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان شــمالی گفت: رعایت 
نشــدن ضوابط حفاظت فنی و ایمنی در واحدهای صنفی 
استان همچنان قربانی می گیرد و شمار آن در حال افزایش 
است. علی  قلی پور اظهار کرد: در این زمینه از سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان و نیز اتاق اصناف انتظار می رود که 
همکاری الزم برای تأمین ایمنی واحدهای صنفی را داشته 

باشند که این امر تاکنون محقق نشده است.
وی گفت: از اتاق اصناف استان انتظار می رود پیش از صدور 
پروانه کســب برای بازاریان، آنان را به اداره های شهرستانی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کنند تا کسبه در دوره های 
آموزشــی حضور یافته و شرایط تأمین ایمنی در کارگاه ها را 

فراگیرند. 
رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان شمالی ادامه داد: رعایت نشدن ضوابط حفاظت فنی 
و ایمنی در محیط های کاری ســبب شده است کارگاه های 

صنفی استان جزو خطرناک ترین کارگاه ها باشند.
قلی پور تصریح کرد: این موضوع موجب شــده در سال های 
۹۸ و ۹۹، سه نفر از هم استانی ها در محل کسب وکار خود به 
دلیل ضعف ایمنی محیط کار دچار حادثه شده و فوت کنند. 
بررســی حوادث اتفاق افتاده در دو سال اخیر در واحدهای 
صنفی نشان می دهد که علت تامه  این حوادث رعایت نکردن 
ضوابط فنی و ایمنی در سیستم ها و ماشین آالت مورد استفاده 
در صنوف است.به گفته وی، نبود سامانه اتصال به زمین)ارت( 
برای دستگاه های برقی، نبود حفاظ در قسمت های چرخنده 
دســتگاه ها، نقص فنی سیستم های مورد اســتفاده مانند 
شمعک مشعل تنور نانوایی ها، چیدمان نامناسب مواد اولیه در 
کارگاه ها و مهم تر از همه، نبود آشنایی کارگران و کارفرمایان 
با عملکرد دســتگاه ها و انرژی های نهفته و مقررات ایمنی و 
نیز نداشتن آموزش کافی، از مهم ترین دالیل بروز حوادث در 

واحدهای صنفی بوده است.

 اغفال در فضای مجازی با ترفند•
 »کار در خارج از کشور«

پلیس  رئیــس  قدس: 
خراسان شــمالی  فتــا 
اغفالگر  از دســتگیری 
  حرفــه ای در فضــای 
مجازی با ترفند »اقامت 
و کار در خارج از کشور« 
خبر داد و گفت: متهم 

در عملیات غافلگیرانه ای دستگیر و روانه زندان شد. 
سرگرد شاکری در تشــریح این خبر گفت: در پی دریافت 
خبری مبنی بر اینکه فردی اهل و ساکن یکی از شهرهای 
شمالی کشور، با اخذ روادید توریستی در یکی از کشورها و 
اجاره واحد مسکونی و تبدیل آن به پانسیون، اقدام به اسکان 
مســافران ایرانی به مقصد خارج از کشور می کند، بالفاصله 
موضوع با جدیت در دســتور کار پلیس فتا و امنیت عمومی 
قرار گرفت.وی افــزود: این فرد با همــکاری هکرهایی در 
فضای مجازی اقدام به کالهبرداری از شــهروندان ایرانی نیز 
می کرده اســت  که در همین رابطــه به  صورت هدفمند با 
انگیزه اغفال در فضای مجازی اقــدام به تبلیغ برای جذب 
افــراد جویــای کار و اســکان در خارج از کشــور می کرد.

ســرگرد شــاکری ادامه داد: متهم با دسترسی به تصاویر 
خصوصی یکی از شهروندان ساکن بجنورد ضمن اخذ مبلغ 
۳۰۰ میلیون ریال از وی، به  صورت مداوم این شــهروند را 
تهدید به انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی می کرد. 
در نهایت متهم در یکی از مهما نپذیرهای بجنورد شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضایی دســتگیر شد.وی با بیان اینکه 
متهم پس از مواجهه با مســتندات پرونده به بزه انتســابی 
خود اعتراف کرد، افزود: او پس از تشکیل پرونده برای انجام 
مراحل قانونی به دادسرا تحویل و در نهایت روانه زندان شد.

 مرگ دختر ۱۱ ساله •
در تصادف پراید با تریلر

با  تریلر  برخورد  قدس: 
پراید در محور »قوچان- 
چناران« یک کشته و سه 
گذاشت. برجای  زخمی 

جانشین فرمانده انتظامی 
قوچان با اعالم این خبر 
افزود: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور قوچان- 
درگز، )حوالــی دوراهی هودانلو( بالفاصله گشــت تصادفات 
پلیس راه به همــراه نیروهای امدادی به محل اعزام شــدند.

سرهنگ قربانعلی حیدرپور گفت: با حضور مأموران انتظامی و 
امدادی در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد یک خودرو 
تریلر با یک دستگاه پراید تصادف کرده است. در این حادثه چهار 
سرنشین خودرو پراید که از اعضای یک خانواده بودند، مصدوم 
شده و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند، اما 
دختر ۱۱ساله این خانواده با وجود تالش پزشکان جان خود را از 
دست داد.جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قوچان خاطرنشان 
کرد: کارشناسان پلیس راه علت اولیه تصادف را بی احتیاطی از 
ســوی راننده تریلر به علت بی توجهی به جلــو اعالم کردند.

قدس: تخریب یک مســجد دیگر از ســوی 
شــهرداری ثامن در بافت اطراف حرم مطهر، 
بار دیگر موجب واکنش مردم و مسئوالن شد.

روز گذشته گزارش مشروحی از تخریب مسجد 
»هفــت در« واقع در منطقه نوغان از ســوی 
شهرداری منطقه ثامن منتشر کردیم که مانند 
اقدام های مشابه شهرداری در سال های گذشته 

گالیه های بسیاری را به دنبال داشت.
تخریب مســاجدی مانند حوض معجردار و 
مروی ها در سال های اخیر انتقادهای بسیاری 
به دنبال داشت و هر بار شهرداری منطقه ثامن 
به بهانه هایی چون اجرای طرح مصوب بهسازی 
بافت فرســوده به نوعی از زیر بار مســئولیت 

اجتماعی خود شانه خالی کرده است.
با این حال حکایت مسجد » هفت در« شاید در 
نوع خود نقطه عطفی در نادیده گرفتن قواعد و 
قوانین و حتی دســتورات دینی باشد؛ چرا که 
براساس مستندات موجود که بخشی از آن در 
گزارش روز گذشته منتشر شد، شهرداری ثامن 

اجازه تخریب این مسجد را نداشته است.
چند ماه پیش اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
خراســان رضوی به عنوان متولی مســجد با 
شــهرداری ثامن برای تخریب چند مسجد در 
محدوده بافت پیرامونی حرم مطهر آن هم برای 
اجرای طرح تفصیلی منطقه توافقاتی داشته، 
اما براساس مطالعات مشاور جدید تهیه طرح 
تفصیلی منطقه و اصالحات صورت گرفته در 
طرح اعالم می شود تخریب این مسجد ضروری 
نیست .بنابراین اداره اوقاف نامه ای به شهرداری 
مشهد ارسال واعالم می کند توافق قبلی از اعتبار 
ساقط است و مسجد »هفت در« نباید تخریب 
شود، ولی بنا به  دالیل نامعلومی شهرداری ثامن 
در روزهای تعطیلی مصادف با اربعین حسینی 
در اواخر هفته گذشــته بدون اطــالع به اداره 
اوقاف، اقدام به تخریب این مســجد می کند.

حضور مسئوالن در محلس
با انتشار این گزارش، واکنش ها از سوی مردم 
و برخی از مســئوالن آغاز شد و روز گذشته 
حجت االسالم پژمان فر، نماینده مردم مشهد 

در مجلس شــورای اســالمی، به 
همراه مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
خراســان رضوی، بازدیدی از این 

محل داشتند.
همتی، شــهردار منطقه ثامن هم 
مانند موارد مشــابه با در دســت 
داشــتن چند برگه به محل آمده 
بــود تا مثــالً این اقــدام عوامل 

اجرایی خود را قانونی جلوه دهد که با واکنش 
تند پژمان فر روبه رو شــد؛ چــرا که وی اقدام 

شــهرداری ثامــن را اقدامی 
دانست  شــرع  و  خالف قانون 
و تالش همتی بــرای مجاب 
کردن نماینده مردم مشهد تا 
حداقل به گفته  او توجهی شود، 

نتیجه نداشت .

اقدام خالف قانون و شرعس
حجت االسالم پژمان فر در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: خواسته روشن مردم و منتقدان این 

اقدام شهرداری، دستگیری، محاکمه و برخورد 
قاطع قانونی با خاطیان در این ماجراست.وی 
افزود: با وجود اینکه از مدتی پیش تمام تدابیر 
برای جلوگیری از تخریب این مسجد از سوی 
متولیان آن انجام شده، ولی شهرداری منطقه 
ثامن بدون اعتنا به این خواسته متولیان و نیز 
نادیده گرفتن نظر مشــاور طرح که تخریب 
مسجد را ضروری ندانسته، مرتکب این اقدام 

خالف قانون و شرع شده است.
وی ادامه داد: انجام این اقدام آن هم در روز 
تعطیلی مانند اربعین حســینی خود بیانگر 
نوعی اقدام خودســرانه است؛ چراکه وظیفه 
قانونی شــهرداری در این موارد به این نحو 
اســت که باید مالک محلی که قرار اســت 
تخریب شــود را فرامی خواندند تــا لوازم و 
امــوال خود را از محل خــارج کند، ولی در 
کمال تعجــب حتی این کار را هم نکرده اند؛ 
بنابراین به نظر می رســد شهرداری ثامن به 
هر شکل ممکن درصدد تخریب این مسجد 
بوده و بی اطالعی از نامــه اداره اوقاف برای 
عدم تخریب مســجد، بهانه ای بــرای فرار از 
مســئولیت اســت؛ چرا که اگر هم بی اطالع 
بودند باید به آن ها اعالم می شــد تا در محل 

حاضر باشند و اموال خود را خارج کنند.

ورود دادستانی به موضوعس
حجت االسالم پژمان فر اظهار کرد: متأسفانه 
تخریب مساجد در بافت پیرامون حرم مطهر 
اتفاق نامیمونی اســت و اگــر از تداوم این 
اقدام ها جلوگیری نشــود، در آینده اتفاقات 
بیشتری از این قبیل اقدام ها را شاهد خواهیم 
بود؛بنابراین از دستگاه قضایی هم درخواست 
شده تا به این موضوع ورود پیدا کند و فرد یا 
افراد خاطی را تحت پیگرد قانونی قرار بدهد 
و شورای شهر و شــهرداری باید پاسخگوی 
عمــل خالف قانون و شــرع خود باشــند. 
شنیده ها حاکی از آن است که گویا دادستانی 
مشــهد هم به عنوان مدعی العموم با ارسال 
نامه ای به شهرداری مشهد خواهان ارائه اسناد 
و مستندات خود برای این اقدام شده است .

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:

خاطیان تخریب مسجد » هفت در« باید محاکمه شوند
آب و هواآب و هوا

 پیش بینی روند افزایشی دمای  هوا •
در خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشــه ها و مدل های پیش بینی هواشناســی، تا پایان هفته 
جاری جوی نســبتاً پایدار روی اســتان حاکم خواهد بود و 
برای  غالب نقاط استان آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد 
)در نواحی بادخیز و مستعد گاهی افزایش سرعت وزش باد( 
پیش بینی می شود. همچنین از امروز دمای هوا تا پایان هفته 

جاری در سطح استان روند افزایشی خواهد داشت.
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قدس: رئیس شورای اسالمی شهر مشهد، از 
فراهم کردن مقدمات اجرای تخصیص ماهانه 

۶۰ سفر رایگان برای نابینایان خبر داد .
محمدرضا حیــدری در ابتدای صد ونهمین 
جلســه علنی پنجمین دوره شــورای شهر 
مشــهد، اظهار کرد: فضای شهر مشهد امروز 
با حضور شــهدای مدافع حرم معطر شــد. 
همچنین از تمام همکاران بابت آماده سازی 
تســهیالت و امکانــات کافی در راســتای 

خاکسپاری استاد شجریان تشکر می کنم.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به 
روز جهانی نابینایان و روز جهانی پاراالمپیک، 
ادامه داد: مدیریت شهری برای ایجاد شرایط 
مناســب جهت استفاده افراد نابینا یا کم بینا 
از خدمات شــهری، آماده شــده است. برای 
ایجاد مســیرهای رفت وآمد نابینایان حدود 
2۹۰ هزار مترمربع در ســال ۹۸ و 25۰هزار 
مترمربع در ســال ۹۹ پیش بینی شده است. 
در حــوزه حمل ونقــل عمومی بــرای این 
افراد ۶۰ ســفر رایگان در مــاه را پیش بینی 
کردیم کــه در حال حاضــر مراحل اجرایی 
آن فراهم می شــود. باید تالش کنیم میزان 
این خدمــات و ظرفیت ها را افزایش دهیم تا 

بتوانند از آن به راحتی استفاده کنند.حیدری 
با اشــاره به اینکه وقف در اصول دینی جزو 
ماندگارترین ثمرات زندگی است، بیان کرد: 
وقف یکی از بخش هایی اســت که فرد حتی 
پس از مرگ همچنان ثمرات آن را می بیند. 
آستان قدس رضوی بر محور وقف قرار دارد و 
این مسئله نشان می دهد گذشتگان ما چقدر 
هوشــمندانه در موضــع درراه ماندگان فکر 
کردند. در این دوره شــورای اسالمی مشهد 
مصوبه ای برای همکاری با خیران شــهریار 
تعیین شــده است. دبیرخانه ای در این حوزه 
تشــکیل شــده و از تمام خیران دعوت به 

همکاری در این حوزه می شود. در حال حاضر 
حداقل ۱۰ پروژه آماده برای گرمخانه ها داریم 
و مشــارکت خیران در این زمینه ها موجب 

موفقیت سریع تر این پروژه ها می شود.
الزم به ذکر اســت؛ تغییر نام خیابان ارشاد 
بولوار شهید صادقی به نام استاد شجریان هم 

مصوبه روز گذشته شورای شهر مشهد بود.

تهیه بانک اطالعاتی و ساماندهی متکدیانس
همچنین با مصوبه دیگر جلســه علنی دیروز 
شورای اسالمی شهر مشهد، شهرداری مکلف 
به تهیه بانک اطالعاتی و ساماندهی متکدیان، 

بی خانمان هــا و افراد ولگرد شد.براســاس این 
مصوبه شورای شــهر، شهرداری مشهد مکلف 
است به  منظور فراهم آوردن امکان برنامه ریزی، 
انجام وظایــف قانونــی و اقدام های هماهنگ 
توسط همه دستگاه های ذی ربط و مسئول در 
قبال متکدیان، معتادان متجاهر، ولگردها، زنان 
و دختران آســیب دیده یا در معرض آســیب، 
کودکان خیابانی و همچنین افراد دارای اختالل 
روانی خطرناک، با همکاری و جلب مشــارکت 
همه دســتگاه های ذی ربط، نســبت به تهیه 
بانک اطالعاتی و شناســنامه هویتی این افراد 
و همچنین تنظیــم و انعقاد تفاهم نامه با همه 
دستگاه های مسئول در راستای ساماندهی آن ها 
و رفع معضالت اجتماعی ذی ربط، حداکثر ظرف 
مدت چهار ماه از ابالغ قانونی این مصوبه اقدام 
کند.در ادامه جلسه دیروز و در راستای اجرای 
تبصره 55 بودجه سال ۹۹ شهرداری مشهد و به  
منظور افزایش کارایی، تسریع در تصمیم گیری، 
جلوگیــری از مــوازی کاری و تحقق مدیریت 
هماهنگ میان دســتگاه های خدمات رســان 
دولتی و شهرداری در محدوده و محالت هدف 
بازآفرینی شهر مشهد، آیین نامه اجرایی ستاد 
بازآفرینی مناطق شهر مشهد به تصویب رسید.

در جلسه شورای شهر عنوان شد

اختصاص 60 سفر رایگان ماهیانه به نابینایان در مشهد

گزارش جلسهگزارش جلسه

پروین محمدی: بیش از ۸۰ هزار نابینا در سن باالی 5۰ سال 
و 7 هــزار کــودک نابینا در کشــورمان زندگی می کنند  که 
بسیاری از آن ها قابل پیشگیری بوده است.این مطلب را محسن 
شاهپری، کارشناس اپتومتری برگزیده سال ۹۹ سازمان نظام 
پزشکی خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگارما به مناسبت 
روز جهانی گرامیداشت نابینایان )روزعصای سفید( عنوان کرد 
و افزود: در حالی این آمار تکان دهنده را مرور می کنیم که ۸۰ 
درصد این موارد نابینایــی و کم بینایی با معاینات به موقع و 
زودهنگام در کلینیک ها و مطب های اپتومتری قابل تشخیص، 
پیشگیری و درمان بوده است، ولی متأسفانه به دالیل مختلف 
که بیشتر آن ها دالیل فرهنگی است، به موقع اقدام نشده است.

عوامل مؤثر در بروز اختالل های بینایی س
وی با اشاره به عوامل مؤثر در بروز کم بینایی و نابینایی خاطرنشان 
کرد: در معاینه بیش از 2 هزار کودک سه تا هفت سال که طی 
دو سال گذشته در مطب به طور رایگان داشتم بیشتر کودکان 
مبتال به کم بینایی و اختالل های شدید بینایی؛ کودکانی بودند 
که والدینشان مشکل آن ها را جدی نگرفته و شکایت فرزندانشان 
را ناشی از تمارض یا عالقه به عینک دانسته اند ولی با معاینات 
انجام شده مشخص گردید که به تنبلی چشم یا ضعف شدید 
بینایی مبتال هستند و متأســفانه برخی از آن ها زمان طالیی 
درمان را که زیر هفت سال است از دست داده بودند.شاهپری با 
بیان اینکه ناآگاهی والدین و پایین بودن فرهنگ جامعه نسبت 

به معاینات دوره ای چشم کودکان موجب افزایش آمار مبتالیان 
به اختالل های چشمی و نابینایی می شود، تصریح کرد: 2 تا ۳ 
درصد افراد جامعه به تنبلی چشم مبتال هستند و یا ضعف شدید 
بینایی و عیوب انکساری دارند که در صورت تشخیص به موقع و 
استفاده از روش های درمانی اعم از عینک، جراحی و... اختالل 
برطرف شده و بینایی آسیب نمی بیند در حالی که تشخیص 
دیرهنگام و درمان با تأخیر به خصوص در مورد تنبلی چشــم 
و عیوب انکساری موجب می شود بینایی کاهش یافته و آسیب 
جدی به سیستم بینایی وارد و کم بینایی و نابینایی بروز کند.

توصیه های طالییس
کارشــناس اپتومتری برگزیده سال ۹۹ توصیه کرد: معاینات 
ساالنه در مطب اپتومتریست ها که با هزینه اندک انجام می شود 
را جدی بگیرید زیرا می توان تنبلی چشــم، آب مروارید و... را 
خیلی سریع تشــخیص داد و با اقدام به موقع برای درمان، از 
کم بینایی و نابینایی پیشگیری کرد.وی یادآور شد: از سن سه 
تا هفت ســالگی فرزندتان، بــا مراجعه به کلینیک ها و مطب 
اپتومتریســت ها او را تحت معاینه قرار دهیــد تا در صورت 
تنبلی چشم اقدام الزم در زمان مناسب انجام شود.والدینی که 
خودشان چشم سالم دارند مطمئن نباشند که چشم فرزندشان 
نیز ســالم اســت و احتیاج به معاینه ندارد زیرا ممکن است 
اختالل ژنتیک از یک نســل به چند نسل بعدی منتقل شود. 
محسن شاهپری گفت: با توجه به اینکه بسیاری از اختالل های 

بینایی در اثر کار زیاد چشــمی به خصوص استفاده از وسایل 
دیجیتال مثل موبایل و کامپیوتر و... به طور اکتســابی ایجاد 
می شــود و استفاده غلط و بی رویه از این وسایل آن را تشدید 
می کند معاینات چشــم را جدی بگیرید و به محض مشاهده 
عالئمی مانند سوزش چشم، کاهش دید، تاری، مگس پران و.... 

حتماً به اپتومتریست مراجعه کنید.

اجرای طرح غربالگری حاشیه شهرس
وی بــه اجرای طرح غربالگری آمبلیوپی )تنبلی چشــم( در 
حاشیه شــهر و مناطق محروم اشاره کرد و گفت: در راستای 
خدمت به مناطق محروم و شناسایی کودکان مبتال به تنبلی 
چشــم، انجمن اپتومتری خراســان رضوی با مشارکت تمام 
اپتومتریست های استان طی ماه های گذشته تعداد 7۰۰ بیمار 
را معاینه و به آن هایی که عینک نیاز داشتند عینک رایگان از 
طرف انجمن داده شده است و کسانی که به معاینات تکمیلی، 
جراحی و... احتیاج داشــتند به مراکز ذی ربط ارجاع شدند تا 

درمان الزم برایشان انجام شود.

کارشناس اپتومتری با اشاره به اهمیت  سن طالیی درمان در گفت وگو با قدس:

80 درصد نابینایی ها و کم بینایی ها در کودکی قابل درمان بوده است

سالمتسالمت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعالم کرد
خسارت 20هزار میلیاردی حوادث •

غیرمترقبه به خراسان رضوی
قدس: مدیرکل مدیریت 
اســتانداری  بحــران 
اعالم  خراســان رضوی 
کرد: حوادث غیرمترقبه 
در ســال جاری تاکنون 
بیــش از 2هزار میلیارد 
تومــان خســارت وارد 
کرده است. مهندس حجت علی شایانفر افزود: تنها پرداختی 
دولت در این رابطه بیش از ۱۰میلیارد تومان برای بازسازی 
یک هزار و 2۹۶ واحد مســکونی روســتایی و شــهری در 
استان بوده است.وی با بیان اینکه بیشترین خسارت وارده 
به بخش کشاورزی اســتان بوده است، گفت: تاکنون هیچ 
تســهیالت و یا اعتباری برای تأمین بخشی از خسارت های 
وارده به خسارت دیدگان پرداخت نشده است. وی همچنین 
بر صرفه جویــی در مصرف آب و گاز تأکید کرد و از مدیران 
دستگاه های اجرایی خواست نسبت به تخلیه پل ها، پاکسازی 
رودخانه ها و آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، اقدام جدی 
داشته باشــند. وی با بیان اینکه تنها راه پرداخت غرامت به 
خسارت دیدگان، بیمه کردن محصوالت و دیگر امالک است، 
افزود: در نظر داریم  بخش بازرگانی را وارد این سیستم کنیم 
تا فرهنگ بیمه در تمامی بخش ها نهادینه شود.شــایانفر با 
بیان اینکه بیشتر نقاط استان حادثه خیز است، گفت: سال 
گذشته از محل اعتبارات  ســتاد مدیریت بحران، با وجود 
تمام مشکالت مالی در دولت، مبلغ 5۰۰میلیارد تومان اعتبار 
کمک بالعوض و تســهیالت به خراسان رضوی اختصاص 

یافت که در سطح شهرستان های استان توزیع شد. 
وی با بیان اینکه در شهرســتان بردسکن چهار پدیده مهم 
زلزله، سیل، خشکســالی و فرونشســت زمین، همه ساله 
خسارت هایی به بخش های مختلف وارد می کند، گفت: سال 
گذشــته از محل اعتبارات و تسهیالت ستاد بحران استان، 
۳5میلیارد تومان به بردسکن اختصاص داده شد که بیشتر 
این تسهیالت و کمک های بالعوض به بخش های زیربنایی، 
کشاورزی و واحدهای مسکونی خسارت دیده اختصاص یافت.

تأمین ارز  بزرگ ترین شرکت صنعتی •
بخش خصوصی خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالی از تأمین 
4میلیون یورو ارز مورد نیاز کارخانه آذین فورج اســفراین از 
سوی بانک مرکزی خبر داد.محمدعلی شجاعی اظهار کرد: 
در جلسه مشترک با معاون ارزی بانک مرکزی، مجوز تأمین 
ارز مورد نیاز برای توســعه فعالیت های این کارخانه گرفته 
شد.وی افزود: شرکت آذین فورج اسفراین، بزرگ ترین شرکت 
صنعتی بخش خصوصی در خراسان شمالی است که ظرفیت 
تولید ســالیانه ۹ هزار تن انواع قطعات صنعتی را دارد که با 
راه اندازی فاز توســعه این شرکت، عالوه بر تولید محصوالت 

مورد نیاز کشور، اشتغال زایی خوبی نیز رقم خواهد خورد.
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شهردار منطقه ثامن ازعملکرد خود در تخریب مسجد» هفت در«    دفاع کرد
ادعای مدیرکل اوقاف خراسان رضوی را تکذیب می کنم!

قدس: عصر روز گذشــته شــهردار منطقه ثامن در واکنش به گالیــه مدیرکل اوقاف 
و امورخیریه خراســان رضوی نسبت به تخریب »مسجد هفت در«،نشست خبری برگزار 

کرد.
در این نشســت خبری که در محل شــهرداری منطقه ثامن برگزارشد نعمتی،شهردار 
منطقه ثامن اکثر موضوعات مطرح شده از سوی حجت االسالم احمد زاده مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه خراسان رضوی را تکذیب کرد.گزارش مشروح فردا )چهارشنبه( در همین 

صفحه منتشر خواهد شد.



خبرخبر خبرخبر

 بازگشت چهار شهید مدافع حرم •
به مازندران

کربالی  سپاه  مازندران: 
مازنــدران در اطالعیه ای 
اعالم کرد در آستانه رحلت 
نبی مکرم اسالم حضرت 
محمد مصطفــی)ص( و 
شــهادت کریم اهل بیت 
حســن مجتبی)ع(  امام 

و حضرت علی  بن موسی الرضا)ع( این استان میزبان چهار شهید 
مدافع حرم خان طومان است. برنامه ریزی های مراسم تشییع این 
شــهدای عزیز در اطالعیه های بعدی سپاه کربال به اطالع مردم 

استان مازندران خواهد رسید.

کمک بالعوض برای اجاره مسکن •
زلزله زدگان گلستان

گلستان: فرماندار رامیان با اشاره به اینکه به زودی بارش برف در 
مناطق زلزله زده این شهرستان آغاز می شود، گفت: تالش داریم با 
پرداخت اجاره مسکن خانوارهای زلزله زده آن ها را تا فصل بهار در 

محلی به غیر از چادر اسکان دهیم.
جواد صادقلو اظهار کرد: سعی می کنیم کمک بالعوضی را برای 
اجاره مسکن این خانوارها تا فصل بهار در نظر بگیریم تا ترجیحاً 
در همان روستا و یا در نهایت روستاهای اطراف و شهر اسکان پیدا 
کنند. همچنین پیگیر آن هستیم چند کانکس را هم از طریق 

قرارگاه خاتم االنبیا در روستاها مستقر کنیم.

 استفاده از ماسک •
در پایتخت اجباری شد

و  امنیتی  معاون  تهران: 
انتظامی استانداری تهران 
ماسک  از  استفاده  گفت: 
برای افراد ۱۸ سال به باال 
در پایتخت اجباری است.

حمیدرضا گودرزی گفت: 
افراد باالی ۱۸ ســال در 

صورت بی توجهی و رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی ابتدا 
تذکر دریافت خواهند کرد و برای دومین بار مبلغ ۵۰۰ هزار ریال 

جریمه می شوند.
وی افزود: عوامل و تیم های بازرسی بر چگونگی رعایت پروتکل ها 
نظارت خواهند داشت و در این خصوص هیچ مماشاتی صورت 
نخواهد گرفت، چراکه همیــن رعایت نکردن ها و بی توجهی به 
پروتکل ها سبب افزایش بی رویه مبتالیان و پر شدن بیمارستان ها 

شده است.

اعزام ۹۵۰ ُمبلغ به سراسر کشور•
قم: مدیرکل تبلیغ عمومی دفتر تبلیغات اسالمی گفت: این دفتر 
به منظور گسترش و تبلیغ معارف اسالم و مکتب اهل بیت)ع( در 
دهه آخر صفر اقدام به اعزام و به کارگیری مبلغان فردی و گروهی 

به سراسر کشور نموده است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر یحیی کمال اظهار کرد: بیش از 
۹۵۰ مبلغ برادر و خواهر در قالب انفرادی ساماندهی و به مناطق 
مختلف کشــور اعزام شده اند و ۱۰۰ گروه تبلیغی نیز به سراسر 

کشور از جمله مناطق محروم و مناطق مشترک روانه شده اند.

 »کلینیک سوگ« •
در زنجان راه اندازی می شود

زنجــان: رئیــس اداره 
درمــان و ســالمت روان 
معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی و خدمات 
درمانــی  و  بهداشــتی 
استان زنجان گفت: برای 
در کشور  بار  نخســتین 

کلینیک سوگ در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی زنجان 
افتتاح می شود.

احســان فکور در نشســت خبری با خبرنــگاران که به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شد، با تشریح فعالیت های کلینیک سوگ 
شهر زنجان افزود: در این کلینیک کادر روان شناس و روان پزشک 
خدمــات الزم را برای داغ دیده ها و افراد ســوگواری که به علت 

بیماری کرونا عزیزان خود را از دست داده اند ارائه خواهند داد.

 چادر زدن •
در سواحل همچنان ممنوع است

بوشهر: استاندار بوشهر گفت: در راستای حفظ سالمت و رعایت 
موارد بهداشتی چادر زدن در پارک ها و کنار سواحل این استان 
تا زمانی که وضعیت بیماری روند افزایشی دارد همچنان ممنوع 

است.
عبدالکریم گراوند گفت: باز بودن سواحل برای استفاده مردم در 
گرو رعایت فاصله اجتماعی و اجرای دستورالعمل های بهداشتی 

است در غیر این صورت مجبور به بستن سواحل هستیم.
وی یــادآور شــد: همچنین شــهرداری نســبت بــه کنترل 
دستورالعمل های بهداشتی در اتوبوس ها اقدام کند و یک نفر را 
برای کنترل رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک قرار دهد.

ساخت ۱۰۰ واحد مسکن محرومان البرز •
آغاز شد

بنیاد  مدیــرکل  کرج: 
مســکن انقالب اسالمی 
البرز اعالم کرد:  اســتان 
واحــد   ۱۰۰ ســاخت 
محرومان  برای  مسکونی 
و خانواده هــای دارای دو 
معلــول در روســتاهای 

استان آغاز شد.
علی رحیمی زاده گفت:  ساخت مسکن برای محرومان از مهم ترین 
برنامه های بنیاد مسکن انقالب اسالمی البرز بوده که با کمک ویژه 

خیران و شناسایی افراد نیازمند استمرار می یابد.
وی ادامه داد: خیران می توانند با اهدای حتی یک کیســه گچ و 
سیمان در این امر خداپسندانه شریک شوند و بنیاد مسکن را در 

این طرح مهم یاری کنند.

 ۲۸ درصد اشتغال ایالم•
 به عشایر اختصاص دارد

ایــالم: مدیــرکل امور 
عشــایری اســتان ایالم 
گفت: عشــایر این استان 
با پــرورش یک میلیون و 
۴۰۰ هزار رأس دام سبک 
۲۸ درصد زیربنای اشتغال 
استان را به خود اختصاص 

داده اند.
فرشاد یاسمی اظهار کرد: ســاالنه مجموع درآمد عشایر استان 
باالی ۱۰ هزار میلیارد ریال است که این درآمد از طریق فروش 

گوشت قرمز، شیر و فراورده های لبنی حاصل می شود.
وی در خصوص تولید گوشــت قرمز استان توسط عشایر، اضافه 
کرد: ۶۵ درصد گوشــت قرمز استان توسط جامعه عشایر ایالم 

تأمین می شود.

 افزایش ۱۵ درصدی سرمایه گذاری •
در بخش معادن 

آذربایجان غربی: معاون امور معادن و صنایع معدنی ســازمان 
صنعــت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در بخش معادن 
استان حجم سرمایه گذاری بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است.
پریسا عابدپور بیان کرد: طی ۶ماه نخست سال در استان ۲۴ فقره 
پروانه بهره برداری با ظرفیت اســتخراج ۵۴۰ هزار تن و ذخیره 
قطعی بیش از ۱۲میلیون تن صادر شــده که با به بهره برداری 
رسیدن این معادن زمینه اشتغال برای بیش از ۱۶۱ نفر به صورت 

مستقیم فراهم شده است.

 ۲۰ هزار بسته معیشتی •
بین نیازمندان کردستانی توزیع شد

اوقاف  مدیرکل  سنندج: 
و امور خیریه کردســتان 
گفــت: از ابتدای شــیوع 
ویروس کرونا )اسفند ۹۸( 
از محــل درآمد  تاکنون 
موقوفات و براساس نیات 
واقفان اســتان، ۲۰ هزار 

بسته معیشتی تهیه و بین نیازمندان توزیع شده است.
وی یادآور شد: این موکب از محل درآمد موقوفات استان هر سال 
به زائران اربعین خدمات رسانی می کرد، ولی امسال رویه را تغییر 
داد و با تهیه و توزیع بسته های غذایی، به نیازمندان حاشیه شهرها 

کمک می کند.

 ۱۴۴ محکوم جرایم غیرعمد •
در استان مرکزی آزاد شدند

نمایندگی  اراک: مدیــر 
ستاد رســیدگی به امور 
دیه و کمــک به زندانیان 
نیازمنــد جرایم غیرعمد 
اســتان مرکزی از آزادی 
۱۴۴ نفــر از محکومــان 
جرایم غیرعمد این استان 

از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
محمدحسن حسین بیگی اظهار کرد: این ۱۴۴ نفر شامل ۹۸ نفر 
بدهکاران مالی، ۲۶ نفر محکومان مهریه، ۱۷ نفر نفقه و سه نفر نیز 
محکومان دیه بودند.وی ادامه داد: رقم بدهی این زندانیان افزون بر 
۴۸ میلیارد تومان بود که نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان آن از طرف 

شکایت کنندگان بخشیده شد.

شکار در مازندران ممنوع شد•
ساری: رئیس اداره حیات 
وحــش محیط  زیســت 
مازندران گفت: در ســال 
جــاری شــکار در تمام 
مناطق حفاظتی و اراضی 
جنگلی این خطه شمال 

کشور ممنوع است.
کوروش ربیعی افزود: با این رویکرد برای ســال جاری هیچ گونه 
مجوزی برای صید و شکار در اراضی حفاظتی و جنگل های شمال 

برای پرندگان و پستانداران به شکارچیان داده نمی شود.
وی دلیل این تصمیم را شرایط حاکم بر استان با توجه به شیوع 
کرونا اعالم کرد و گفت: به همین دلیل هم مقدمات قانونی الزم 

برای شکار در سال جاری از قبل تدارک دیده نشده است.

کشاورزان در انتظار تعیین قیمت

»مشکالت« دهان پسته کرمان را بست 
کرمــان: درحالی کــه بازارهــای خارجی 
همچنان به روی پســته ایران بســته مانده 
و حجم فراوانی از پســته هنوز در انبارهای 
کرمان از سال گذشته باقی  مانده است حاال 
بسیاری از پســته کاران که محصول خود را 
برداشــت کرده اند از تــرس ماندن محصول 
روی دستشــان حاضر به فروش محصولشان 

به دالالن شدند.
کشاورزان استان کرمان که مجبورند با فروش 
محصول بخشــی از مشکالت خود را سامان 
دهند حاال با قیمت هایی روبه رو هســتند که 
برایشــان راضی کننده نیســت، اما به ظاهر 

چاره ای هم ندارند.
دراین بیــن دالالن از اســتان های دیگر وارد 
کرمان می شــوند و دسترنج کشــاورزان را 
می خرند و چند ماه بعد با قیمت بسیار بیشتر 

به مردم عادی می فروشند.
بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول پسته در سال 
جاری برداشت و وارد بازار می شود این میزان 
پسته در حالی میزان عرضه را باال می برد که 
تقاضــا برای این محصول به خصوص در بازار 
بین الملل به صفر رســیده و عجیب اســت 
پس ازاینکه صادرات پسته از اواخر بهمن سال 
گذشته متوقف شد هنوز دولت هیچ اقدامی 

برای آغاز صادرات انجام نداده است. 
حاال هزاران تن پســته ســال گذشــته در 
اســتان  مختلف  شهرســتان های  انبارهای 
کرمان دپو شده و دست کشاورزان نیز خالی 
است و در حالی که دولت نتوانسته زمینه را 
برای صادرات محصول مهیا کند، پسته دپو 

شده در آستانه تخریب قرار گرفته است.
کمبود مــکان برای انبار کردن پســته ها از 
یک ســو و آفت زدگی محصول سال گذشته، 
کاهــش نقدینگــی کشــاورزان، افزایــش 
هزینه هــای تولیــد و برداشــت محصول و 
مشــخص نبودن آینده اقتصاد کشاورزی از 

سوی دیگر بر مشکالت افزوده است.
در حالی که پسته کاران هرسال بیش از یک 
میلیارد دالر ارز راهی کشور می کردند، اما در 
شــرایط تحریم این فرصت ارزآور در حال از 

دست رفتن است!

تعیین نرخ تضمینی ضروری استس
در همین راستا نماینده مردم زرند و کوهبنان 

در مجلس شورای اسالمی 
باید  اینکه مسئوالن  بابیان 
از کشــاورزان و افرادی که 
پســته  تولید  در خصوص 
داشــته حمایت  فعالیــت 
کننــد، می افزایــد: تعیین 
فروش  برای  تضمینی  نرخ 
پسته ضروری است در غیر 
این صورت بــا افت قیمت 
خواهیم  مواجــه  محصول 
شــد، چون میــزان عرضه 
محصول در بــازار با توجه 
به باقیمانده پســته ســال 
گذشــته در انبارها باالست 
و میزان تقاضا محدود است.
شــریعتی کوهبنانی  عفت 

بابیان اینکه دو سال پیش هم محصول پسته 
دچار خسارت شد و به کلی از بین رفت، بیان 
می کند: سال گذشته هم پس از شیوع کرونا 
محصول در انبارها ماند و در سال جاری هم 
شرایط بازار برای فروش محصول در بازارهای 

خارجی مهیا نیست.
وی بابیان اینکه وزارت جهاد کشــاورزی باید 
شرایط موجود را درک کند و بی تفاوت نباشد، 
اظهار می کند: متأسفانه بازار بین المللی سنتی 
ایران در شــرق دور به دلیل کرونا در حال از 
دست رفتن است و در این زمینه نیازمند فعال 

شدن دیپلماســی اقتصادی 
هســتیم و بایــد شــرایط 
محصول پســته در بازارهای 
بین المللی فراهم و از سکوت 

و انفعال خارج شویم.
شــریعتی معتقد است: اگر 
ظرفیت های اقتصادی پسته 
توسط دالالن از بین برود در 
بلندمدت اقتصاد کشور ضربه 

قابل توجهی خواهد خورد.
از  حــال  عیــن  در  وی 
تا  می خواهــد  کشــاورزان 
محصول خــود را به دالالن 
نفروشــند و کمــی در این 

راستا صبر کنند.

خود تحریمیس
دبیر کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
کرمان در خصوص واکاوی مشــکالت پیش 
روی تولیدکنندگان پســته گفت: متأسفانه 
کرونا و همچنین تحریم ها تأثیرات سوئی بر 

بازار پسته داشته است.
مقداد تکلوزاده بیان کرد: پس از شیوع کرونا، 
تقاضــای جهانی و حتی داخل کشــور برای 
مواد غذایی غیر فراوری شــده به صورت کلی 
کاهش یافت و این افت تقاضا سبب می شود 
هم صادرات کاهــش پیدا کند و هم مصرف 

کمتری داشته باشیم.
وی اظهار کرد: اوایل ســال به مدت چند ماه 
بســیاری از مرزهای زمینی ما بسته بودند و 
این بسته شــدن مرزها به شدت به صادرات 

محصوالت کشاورزی مانند پسته آسیب زد.
وی همچنین مشــکل پیمان سپاری ارزی و 
بازگشت ارز را یکی از موانع سد راه صادرات 
پســته عنوان کــرد و افزود: متأســفانه این 
موضــوع صادرکنندگان را بــا چالش مواجه 

کرده است.
وی در این راستا خاطرنشان کرد: در دو سال 
گذشــته بیش از ۲۵ مورد تغییــر قانون در 
بانک مرکزی درباره پیمان سپاری های ارزی 
به وجود آمده که این عملکرد سبب افزایش 
قیمت دالر و شرایط نامناسب برای صادرات 

شده است.
دبیر کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
کرمــان ادامه داد: به صــورت عادی به دلیل 
تحریم ها بازگشــت ارز به داخل کشــور کار 
سختی است، اما خودتحریمی هم در داخل 

بر صادرات تأثیر داشته است.

قوانین سد راه صادراتس
تکلوزاده ادامه داد: امســال برای نخســتین 
 بار در عمر صادرات ۱۰۰ ســاله  پسته ایران، 
۲۰ هزارتن پســته هنوز در انبارها باقی مانده 
و عماًل با این اتفاقات صادرات نسبت به سال 
گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته که یک دلیل 
عمده  آن هم قوانین پیمان سپاری ارزی است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات بانک مرکزی 
با نماینــدگان مجلس و فعــاالن اقتصادی، 
اظهار کرد: مصوبات خوبی از جلسات خارج 
می شــود، اما نکته مهم ابالغ این مصوبات و 
الزام اجرایی شدن آن هاست که خیلی وقت ها 
دیده نمی شــود و گاهی صحبت هایی که در 
جلسات مطرح می شــود با مصوباتی که بعد 

صادر می شود تناقض دارد.
دبیر کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
کرمان گفــت: پیگیری هایی کــه برای رفع 
مشــکالت انجام می شود تا چند وقت جواب 
می دهد، اما پس از چند هفته بانک مرکزی 
قانون جدید ابالغ می کند و همین تغییرات 
متعدد و ســردرگمی صادرکننــدگان، برای 

حوزه صادرات پسته همچنان ادامه دارد!

کشاورزان استان 
کرمان که مجبوراند 

با فروش محصول، 
بخشی از مشکالت 

خود را سامان 
دهند حاال با 

قیمت هایی روبه رو 
هستند که برایشان 
راضی کننده نیست

بــرشبــرش
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ارومیه: هفته گذشــته با شــایعه کمبود آرد 
و نان صف هــای طویلی در مقابل نانوایی های 
این شــهر تشکیل شــد که بالفاصله حوصله 
شهروندان سر رفت و دامنه اش به اعتراض در 
فضای مجازی و همچنین رسانه های محلی و 

کشوری کشید.
پایین کشیدن کرکره برخی نانوایی ها به بهانه 
اینکه آرد نداریم و افزایش خرید مردم در صف 
که دیگر نانی برای مردم باقی نمی گذاشت و از 
طرفی احتکار و انبار نان همگی موجب شد تا 
کمبود نان در این شهر بیشتر از هر کاالیی به 

چشم بیاید. 
در همین راســتا نانوایان هم فرصت را غنیمت 
دانســته و برخی افراد با شیطنت و بعضی هم 
از ســر صداقت اعالم کردند که به دلیل گرانی 
مواد اولیه مانند خمیرمایه و همچنین افزایش 
نرخ دستمزدها و اجاره بهای واحد خبازی، پخت 
نان برایشان با این قیمت مقدور و مقرون به صرفه 

نیست!
اگرچه مسئوالن در روزهای گذشته این موضوع 

را فقط یک شــایعه و بار روانــی خواندند، اما 
واقعیت این بود که این شایعه درنهایت بسیاری 
از مردم را دل نگران و بر صف های نان دامن زد

.
صف ها کوتاه آمدند س

حال با گذشت چند روز صف ها کمی کوتاه شده 
اما به نظر می رســد ترس از کمبود نان و ایجاد 
صف های طویل همچنان ذهن بسیاری از مردم 
را می آزارد چون به گفته برخی فروشــندگان 
هنوز هم  حجم خرید نان توسط مردم به مقدار 

زیاد است.
ارومیه  علیرضا مال محمــدی زاده، فرمانــدار 
در همین راســتا با اطمینان خاطــر دادن به 
شهروندان ابراز کرد: باوجوداینکه شایعه کمبود 
نان بار روانی مضاعفی بر شــهروندان داشت و 
به  صف های طویل منجر شد، اما کمبودی در 
این زمینه نداشته و حتی در چند روز گذشته 
سهمیه آرد بسیاری از خبازان را افزایش دادیم.

وی بیان کرد: از روز جمعه عالوه بر اینکه شروع 
کار نانوایی هــا را از ۷ صبــح به ۶ صبح تغییر 

دادیم به ۶۳۰ نانوایی هفت گونی آرد سهمیه ای 
دادیم و اعــالم کردیم هرکدام از نانوایی ها هم 
که احســاس کردند این سهمیه نیز کفاف نیاز 
مشتری هایشــان را نمی دهند بیایند و اضافه 

سهمیه بگیرند.
وی همچنین اعالم کرد: ۱۲ نانوایی لواش پز در 
۱۲ محله شهر را ملزم کردیم تا ساعت ۲۴ کار 

کنند. 
فرماندار ارومیه خاطرنشــان کرد: ۱۳ نانوایی 
هم به صورت شــبانه روزی نــان می پزند و به 
سوپرمارکت ها و فروشــگاه ها نان می دهند تا 
کسانی که به دلیل کرونا نمی خواهند در صف 

نانوایی بایستند نان خود را این گونه تأمین کنند. 
مال محمدزاده گفــت: به مردم اطمینان خاطر 
می دهم آرد به اندازه کافی هســت پس نگران 
تأمین نان خانواده نباشــند و به اندازه نیازشان 

نان بخرند.
وی بیان کرد: مشــکل صف هــای طویل جلو 
نانوایی ها که فقط در ارومیه شکل می گرفت یک 
جو روانی بود که به دنبال شایعه کمبود آرد به 
وجود آمده بود و خوشبختانه با انجام اقدام های 
ضربتی، مردم به این باور رســیدند مشکلی در 
کمبود آرد نیست و صف ها از نخستین روز هفته 
نسبت به هفته گذشته بسیار خلوت شده است.

با تمهیدات مسئوالن 

صف نان در ارومیه کوتاه شد

گزارشگزارش

7۹3۰zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ف ر ا ر ا ز ا ل ك ا ت ر ا ز  
 2 ي و ن س   م ل ا س   م س ت ر د
 3 ل ي و ا ن   ت م و ل   م ي ا ر
 4 گ ا ر   گ ر م   ت ر ه   ا د ا
 5 و ن   م ر د ا ب   ز ب ا ن   ز
 6 ش   خ ل ا   س ل م   و ش   ب گ
 7   پ ي و ن د   ب ل ي ط   د ي و
 8 ش ن ا س   ك ب ر ي ت   ك و ش ش
 9 ا ي ل   ف ا ن ي   ا ب م ا ه  
 10 د ر   م ر   د ن ج   ر ك ن   ت
 11 ر   ك ش ن د   گ و ا ه ي   ا ا
 12 و ا ل   ج ف ت   ي ل و   ر ز م
 13 ا م ي د   ن ق ي ب   ت ن د ي س
 14 ن ا م و س   ر و ا س   ب ا ر و
 15   د ي و ا ر ب ز ر گ گ ر گ ا ن
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۱. »پنج« در گویــش بچه زنجان- ویرانه- 
صــوت تبریک گویــي ۲. دســتگاهي در 
موسیقي سنتي ایراني- کناره ها- دولتمند 
۳. صــوت تاییــد بي ادبانــه- شــلوغي- 
شــهر خــروس جنگــي ۴. ایالتــي در 
 امریکا- ســرایت کردن- غنــي و ثروتمند 
۵. عــدد خامس- صبحــدم- خبرگزاري 
رســمي کویــت- ترمز چهارپــا ۶. حرف 
توطئــه  ضرب شــونده-   دهن کجــي- 
۷. پادشاه- توگوشي- چیده شده ۸. سبیل- 
یکصدویازده  تلخ وکشــنده-  بسیار   زهري 
۹. ثابــت و مقــرر- بز کوهــي- خودروي 
باربري کوچک ۱۰. بــو- نقاش واقع گراي 
اســپانیایي قــرن بیســتم- صدمترمربع 
از  ۱۱. پیش درآمــد بند- خشــک مزاج- 
کمک غذاها- چادر ۱۲. ناوارد- عقیم- فني 
در ورزش کشــتي ۱۳. بیماري پوســتي- 
 ســنگ زینتی سوغات نیشــابور- آرامگاه 
۱۴. اسباب و ادوات- از توابع مثلثاتي- گندم 
سوده ۱۵. ته بندي کتاب و جزوه- دستگاه 

تکثیر لوح فشرده- تکرار حرف ماقبل آخر

۱. آقاي بازیگر امریکایي با نقش آفریني در 
»دوازده یاراوشن« که پنج بار نامزد دریافت 
اســکار و گلدن گلوب شده اســت - گیاه 
دارویــي با برگ هاي خوشــبو که خاصیت 
نوعــي  تقویت کنندگــي معــده دارد ۲. 
انگورمرغوب- نرم دلــي- از غارت کنندگان 
نفت ایــران ۳. دانشــکده فرنگي ها- یاد- 
شکاف باریک روي چیزي ۴. پیشوند نفي- 
سیستم دفاعي در برابر هواپیماهاي جنگنده 
دشــمن- صوت ندا ۵. ستون- طي شدن- 
 نقص و کمبــود- از حــاالت دوگانه ماده 
۶. صدا- کفش چوبي- به مکتب نمی رفت 
، وقتی می رفت جمعه می  رفت ۷. انعکاس- 
اثر چربي- رودخانه مرزي ۸. علم اشــکال- 
 گودال- ریــاکاري ۹. دریــا- باجه- طول 
۱۰. اشــعه مجهــول- نوعي نــان نازک- 
مي گویند جــواب هاي اســت ۱۱. ابروي 
درهم کشــیده- نصف- قهرمان ســرزمین 
عجایب- واحــد تنیس ۱۲. مادر ورزش ها- 
روایــي- عزیز عرب ۱۳. فوق- شــهري در 
استان یزد و کشــور افغانستان- از گیاهان 

دانه روغني ۱۴. کرایه کردن- حرف فاصله- با این امال 
هم نجم و کوکب اســت ۱۵. برهم زننده نظم شــهر- 

دعاي اجابت شده

  عمودی  افقی
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