
 ابالغ ۱۰هزار میلیارد ریال تسهیالت 
خرید زعفران به بانک های خراسان رضوی

 »پلیس رضوی«؛ عامل ایجاد اقتدار 
و امنیت مطلوب 

در گفت وگو با رئیس عقیدتی سیاسی ناجا استان عنوان شدمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضــوی گفت: ۱۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت 
بانکی برای کمک بــه خرید زعفران به بانک های 
مورد نظر در استان ابالغ شده است.علی رسولیان 
افزود: این تسهیالت در فصل برداشت زعفران برای 
کمک به کشاورزان، با پیگیری نمایندگان استان در 

مجلس شورای اسالمی ...

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان 
رضوی گفت: تعامل سازنده پلیس استان در بخش 
درون ســازمانی و برون سازمانی با معیار »پلیس 
رضوی« ســبب ایجاد اقتــدار، امنیت مطلوب و 
ارتقای نظم و انضباط اجتماعی در خراسان رضوی 
شده است.به گزارش خبرنگار ما؛ همزمان با هفته 

گرامیداشت نیروی انتظامی....
......همین صفحه .......صفحه 2 

بستری شدن روزانه 217 نفر در بیمارستان ها 
فرماندار مشهد خبر داد

 برخورد قانونی
با ۳۶  نانوایی متخلف

در گفت وگوی قدس با معاون اجتماعی 
بهزیستی خراسان رضوی عنوان شد 

 تقاضای طالق
زنان پنج برابر مردان! 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

رئیس انجمن سازندگان 
مسکن و ساختمان مشهد  

عنوان کرد

رد پای مافیا 
در گرانی 

مسکن
رئیس انجمن ســازندگان مســکن و ساختمان مشهد 
مقدس گفت: علت گران تمام شــدن مســکن ناشی از 
افزایش هزینه اداره کردن شهر است و در واقع با افزایش 
چهار برابری این هزینه که به طور مســتقیم با افزایش 
قیمت پروانه ساختمان در ابتدای سال و حضور مافیای 
همیشــه در صحنه که با استفاده از تحریک موجود در 
بدتریــن موقعیت زمانی صورت گرفت، ســبب افزایش 
قیمت مســکن شد. سعید سلگی افزود: در نگاه کالن تر 
با توجه به نیاز کشور به تأمین بودجه صادرات غیرنفتی 
و همچنین پایین آمــدن تولید فوالد مورد نیاز صنعت 
ساختمان و متأسفانه احتکار و انبار مشتقات آهن توسط 

همان مافیا موجب شوک دوم ...

کرونا طی مهر ماه در خراسان رضوی رکورد زد

.......صفحه 2 

هاشــمی، فرماندار مشــهد گفت: طی روزهای اخیر با 3۶ نانوایی 
متخلف در سطح این شهرســتان برخورد قانونی شده است.سید 
محمدرضا هاشمی در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان مشهد 
بیــان کرد: در این مدت از ۱3۸ واحد صنفــی نانوایی بازدید و با 
واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی شد.وی به فعالیت مستمر 

گروه های بازرسی اشاره و بیان کرد: نظارت...

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 
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یادداشتیادداشت
دکتر محمدکافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
annotation@qudsonline.ir

احمد فیاض: رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی 
خراســان رضوی گفت: تعامل ســازنده پلیس استان در 
بخش درون ســازمانی و برون سازمانی با معیار »پلیس 
رضوی« سبب ایجاد اقتدار، امنیت مطلوب و ارتقای نظم و 

انضباط اجتماعی در خراسان رضوی شده است.
به گزارش خبرنگار ما؛ همزمان با هفته گرامیداشت نیروی 
انتظامــی، رئیس عقیدتی سیاســی فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی در گفت وگوی اختصاصی با قدس ضمن 
اشاره به نحوه شکل گیری سازمان عقیدتی سیاسی ناجا 
به تشریح فعالیت های این ســازمان در استان پرداخت. 
حجت االســالم علیرضا رامیار با تبریک فرارسیدن هفته 
ناجا به دالورمردان پلیس اســتان، اظهار کرد: بر اساس 
فرمان امام خمینی)ره( در ابتدا نهادی به عنوان عقیدتی 
سیاسی در سپاه راه اندازی شد و امروز این نهاد در تمامی 
نیروهای مســلح به عنوان سازمان، حضور فعال دارد. در 
نیروی انتظامی هم، ارائه خط مشــی مکتبی، نظارت بر 
اجرای موازین اســالمی و مقــررات و تعیین صالحیت 
مکتبی، آموزش عقیدتی و سیاســی، توجیه سیاســی، 
ارتقای سطح معنوی و دینی کارکنان، تعمیق دینداری، 
توسعه بصیرت و انجام امور فرهنگی - تبلیغی و... بر عهده 

این نهاد قرار داده شده است.
رئیس عقیدتی سیاسی ناجا استان خاطرنشان کرد: اداره 

عقیدتی سیاسی ناجا، به طور مستقیم زیر نظر مقام معظم 
رهبری است و مســئوالن آن نیز از سوی ایشان تعیین 
می شــوند. این امر بیانگر اهمیت نقش عقیدتی سیاسی 
در پلیس است و این پیوند با والیت وفقیه مایه مباهات 
است. بر اســاس رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا دو 
اصل »رفتار حکیمانه« و »برخورد حکیمانه« از جمله خط 
مشی های اساسی ماست تا عالوه بر رعایت قانون و ایجاد 

نظم و انضباط شهری، اقتدار پلیس نیز تأمین شود. 
وی با اشــاره به رسالت ها و مأموریت های پلیس تصریح 
کرد: بیش از 2۰۰ مأموریت مهم و حســاس برای پلیس 
تعریف شــده و به جرئت می توان گفت هیچ سازمانی به 
انــدازه پلیس تا این حجم مأموریت و وظیفه ســازمانی 
ندارد. در عین حال با وجود آســیب پذیری های احتمالی 
ناشی از تعدد این مأموریت ها اما موفق شده ایم پلیس در 
تراز انقالب اسالمی تربیت کرده و با بهره مندی از فرهنگ 
و معــارف رضوی؛ پلیس رضوی به زائران و مجاوران امام 
رضا)ع( معرفی کنیم. به برکت حضور آستان قدس رضوی 
موفق شــدیم تا یکی از بهترین پلیس های کشور مطرح 
باشــیم و اقدام های اخیر پلیس در کنتــرل و مدیریت 
حوادث اخیر )تشییع جنازه یکی از هنرمندان( که بدون 
هر گونه تنش و سوء اســتفاده ای همراه با حفظ نظم و 
انضباط روانی جامعه صورت پذیرفت؛ گواه همین امر است.

حجت  االسالم علیرضا رامیار در تحقق پلیس رضوی اظهار 
کرد: برای تحقق پلیس رضوی به عنوان یک طرح خالقانه 
اقدام به طــرح ایجاد کالنتری های نمونه مکتبی کرده و 
بر اســاس معیارهای پلیس در تراز انقالب اسالمی این 
کالنتری ها به افکار عمومی معرفی می شوند. البته با توجه 
به اینکه مشهدالرضا)ع( به عنوان پایتخت معنوی ایران 
اسالمی و یکی از مهم ترین شهرهای زیارتی جهان اسالم 
و دنیا مطرح اســت بنابراین به مقوله پلیس رضوی، نگاه 
جهانی داریم تا حتی برای پلیس سایر کشورها نیز الگو 
باشیم. این الگو بر اساس سیره و فرهنگ رضوی است که 

بایستی در پلیس رضوی نهادینه شود.
رئیس عقیدتی سیاســی فرماندهی انتظامی خراســان 
رضوی با اعالم آمادگی مراکز مشاوره ای پلیس برای ایجاد 
امنیت روحی و روانی شــهروندان و کاهش آسیب های 
اجتماعی خاطرنشــان کرد: مراکز مشاوره پلیس که در 
تمامی کالنتری ها ایجاد شــده با بهره مندی از بهترین و 
خبره ترین مددکاران اجتماعی و روان شناســی و تربیتی 
آماده ارائه خدمات مشــاوره ای به زائران و مجاوران است. 
البته برای نقش نظارتی مردم نیز اهمیت ویژه ای قائلیم و 
خود را از نقدهای سازنده مصون نمی دانیم و همواره آماده 
دریافت انتقادها و پیشــنهادهای سازنده از جمله توسط 

۱97 هستیم.

در گفت وگو با رئیس عقیدتی سیاسی ناجا استان عنوان شد
»پلیس رضوی«؛ عامل ایجاد اقتدار و امنیت مطلوب 

گزارشی از جلسه رونمایی مجموعه »پرنده بی حواسی که خواب می بیند«

»طالقانی« برای چاپ کتابش عجله نکرد

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهار شنبه  30 مهر 1399

  4 ربیع االول 1442 
  21 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9373  
 ویژه نامه 3752 
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان کاشمر نوبت دوم 
تاریخ انتشار : 1399/07/30

با عنای��ت به عدم حص��ول حد نص��اب الزم در مجمع 
ع��ادی به طور فوق العاده  نوبت اول ،بدینوس��یله از 
کلیه اعضاء ش��رکت تعاونی مزبور دعوت می شود در 
س��اعت 18 روز دوشنبه  مورخ 1399/08/12 در محل 
دفتر ش��رکت واقع در کاش��مر ، خیاب��ان امام خمینی 
3 حضور بهم رس��انند. ضمنا هریک از اعضاء شرکت 
تعاونی میتواندعالوه بر رای خود حداکثر س��ه رای با 
وکالتنامه کتبی و ه��ر فرد غیر عضو ، تنها یک رای با 

وکالت نامه کتبی داشته باشد 
تذکر : داوطلبان عضویت درهیئت مدیره یا بازرسی 
موظفند حداکثر تا یک هفته پس از صدور دعوت نامه

 تشکیل مجمع عمومی مدارک خود شامل :
 1- دو قطعه عکس 2-  کپی کارت ملی 3-  کپی مدرک 
تحصیلی 4- کپی حکم کارگزینی مبنی بر اش��تغال یا 
بازنشستگی در شبکه بهداشت و درمان  را به دفتر 
شرکت تحویل و تقاضا نامه داوطلبی را امضا  نمایند 
دستور جلسه :1- اس��تماع گزارشات هیئت مدیره و 
بازرس��ان 2- تصویب تراز نامه و ص��ورت های مالی 
س��ال های 98    3- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت 
مدیره برای س��ال 99    4- انتخاب بازرس��ان اصلی و 
علی البدل برای مدت یک سال 5- تصویب تخصیص 
س��ود انباش��ته ش��رکت از س��ال85 تا 98 به حساب 

سرمایه 
 علی خوش منظر )رییس هیئت مدیره( 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 
گمرکات استان خراسان رضوی تاریخ:1399/07/30
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جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور ف��وق العاده نوبت اول 
ش��رکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات اس��تان خراسان 
رض��وی ب��ه ش��ماره ثب��ت 40767 در روز ش��نبه م��ورخ 
1399/08/24 راس س��اعت 9/30 صب��ح در محل س��الن 
کنفران��س گمرک مش��هد ب��ا حضور کلی��ه اعض��ا برگزار                    
می گردد.از کلیه اعضای محترم این تعاونی اعتبار دعوت 
به عمل می آید در جلسه حضور بهم رسانند.ضمنا چنانچه 
حضور عضوی به هر دلیل میس��ر واقع نشد،می تواند حق 
رای خ��ود را ب��ه موجب وکال��ت نامه کتبی ب��ه عضو دیگر 
واگ��ذار نماید.توضیح اینکه هیچ عضوی نمی تواند عالوه 
ب��ر رای خود وکالت بیش از دو عضو دیگر را قبول  و غیر 
عض��و فقط وکالت یک عضو را می تواند قبول نماید،ضمنا 
هر یک از اعضا که تمایل به نامزد شدن در سمت بازرسی 
شرکت را دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این 
آگهی نس��بت به ثبت نام اقدام نمایند.)حضور اعضا فقط 

با رعایت پروتکل های بهداشتی میسر خواهد بود(
 دستور جلسه: 1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس 
2- تصوی��ب صورت حس��اب های عملکرد ، س��ود و زیان، 

ترازنامه نهایی فعالیت یکساله 1398
3- تصویب صورت حس��اب های عملکرد ، س��ود و زیان، 

ترازنامه نهایی فعالیت یکساله 1395
4- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ، مازاد درآمد 

و ذخایر بر طبق اساس نامه
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 

6- تعیین خط و مشی بودجه سال 1399
7- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیر عامل سال 1399

8- تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت شرکت با توجه 
به محدودیت های ایجاد شده از سوی نهاد های نظارتی 
حبیب اله دارایی-رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی 

اعتبار کارکنان گمرکات خراسان رضوی 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اج��رای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رسمی آنان در هیاَت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی)کثیر االنتش��ار و محلی ( بش��رح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155- اصلی اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد

1- شش��دانگ یکباب منزل دارای پالک 1240 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 250 متر مربع 
ابتیاعی آقای ابراهیم بهادری از محل مالکیت ثبتی کاکا ربانی برابر رای شماره 2385-99 مورخ 99/7/21 

کالسه 354-98 هیات
2- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 99.50 متر مربع ابتیاعی خانم رحیمه 
دهش از محل مالکیت ثبتی حس��ینقلی علی آبادی برابر رای ش��ماره 2382-99 مورخ 99/7/21 کالس��ه 

82-99 هیات
3- ششدانگ یکباب ساختمان دارای پالک فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 225.40 متر مربع 
ابتیاعی آقای حسین خادمی از محل مالکیت ثبتی عبدالحسین علی آبادی فرزند حسین برابر رای شماره 

2408-99 مورخ 99/7/21 کالسه 174-99 هیات
4- شش��دانگ یکباب س��اختمان دارای پالک فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 142 متر مربع 
ابتیاعی آقای خلیل ایزدی از محل مالکیت ثبتی حس��نقلی علی آبادی برابر رای ش��ماره 1910-99 مورخ 

99/6/18 کالسه 238-98 هیات
5- ششدانگ یکباب ساختمان دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت266.76 متر مربع ابتیاعی خانم شیرین 
امانی از محل مالکیت ثبتی عیسی باغچقی برابر رای شماره 2400-99 مورخ 99/7/21 کالسه      307-1398 هیات
6- شش��دانگ یکب��اب منزل دارای پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 269.80 متر مرب��ع ابتیاعی آقای 
نور صحت دهش از محل مالکیت ثبتی عزیز علی آبادی فرزند حس��ن برابر رای ش��ماره 2383-99 مورخ 

99/7/21 کالسه 210-1398 هیات
7- شش��دانگ یکباب ساختمان دارای 1027 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 40.43 متر مربع 
ابتیاعی آقای اسماعیل داوری از محل مالکیت ثبتی خانم صفر گل بهمن برابر رای شماره 2463-99 مورخ 

99/7/24 کالسه 268-1399 هیات

8- شش��دانگ یکباب ساختمان دارای 1027 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 40.43 متر مربع 
ابتیاعی آقای اسماعیل داوری از محل مالکیت ثبتی خانم صفر گل بهمن برابر رای شماره 2464-99 مورخ 

99/7/24 کالسه 266-1399 هیات
9- شش��دانگ یکباب مغازه دارای 678 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به 41.85 متر مربع ابتیاعی خانم 
منصوره محمد دوست شیری از محل مالکیت ثبتی عبدالرسول فالح مهر جردی برابر رای شماره 99-732 

مورخ 99/3/24 و رای اصالحی 1997-1399 مورخ 1399/6/25کالسه 852-1395 هیات
بخش دو بجنورد پالک 163- اصلی اراضی پنبه زار

10- شش��دانگ یکباب منزل دارای 907 فرعی از 163 اصلی فوق به مس��احت144متر مربع ابتیاعی آقای 
اس��حق احمدی از محل مالکیت ثبتی ش��هرداری بجن��ورد برابر رای ش��ماره 2432-99 مورخ 99/7/22 

کالسه 286-1398 هیات
بخش دو بجنورد پالک 164- اصلی اراضی حصار شیر علی 

11- شش��دانگ یکب��اب منزل دارای پالک 78 فرع��ی از 164 اصلی فوق به مس��احت 207.60متر مربع 
ابتیاعی آقای علی اصغر تقی زاده طبری از محل مالکیت ثبتی غالمحس��ن س��یمین فر برابر رای ش��ماره 

2391-99 مورخ 99/7/21 کالسه 294-1397 هیات
بخش دو بجنورد پالک 173- اصلی اراضی معصوم زاده

12- شش��دانگ یکباب من��زل دارای پالک 139 فرعی از 173 اصلی فوق به مس��احت 186.20متر مربع 
ابتیاعی آقای قاس��م قنبری از محل مالکیت ثبتی حس��ن عامری اختیار آبادی برابر رای شماره 99-2384 

مورخ 99/7/21 کالسه 218-1398 هیات
لذا بدین وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نماینده معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9908086
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/7/30      تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/8/15
احمد اصغری شیروان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دو ناحیه دو بجنورد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

عباسعلی سپاهی یونســی: در برگ ریز پاییز مشهد 
جمعی از عالقه مندان به شعر در کتاب فروشی کوچه جمع 
شــده اند تا میهمان لیال طالقانی و مجموعه شعر او با نام 

»پرنده بی حواسی که خواب می بیند« باشند.
در فضای صمیمی حیاط کتاب فروشی کوچه، صندلی ها 
را چیده اند و فریبا شــادلو اجرای برنامه را برعهده دارد. 
نخستین کســی که درباره کتاب صحبت می کند شاعر 
نام آشــنا علیرضا ســپاهی الیین اســت. او ضمن ابراز 
خوشحالی و تبریک بابت انتشار مجموعه می گوید: حیف 
اســت که کتاب شعر در ۵۰۰ نســخه چاپ شود. شعر 
طالقانی شــخصیت دارد و این برای شعر اهمیت ویژه ای 
دارد. من با کتاب پیوندی ذهنی دارم هر چند اسم کتاب 

طوالنی است. 
وی ادامه می دهد: طبق تعریفی که شــفیعی کدکنی از 
شعر می دهد گره خوردگی عاطفه و خیال را در شعر شاعر 
می بینیم و این را هم بگویم همان طور که سینما نیاز به 
تدوینگر دارد شعر معاصر هم نیاز به کسی دارد که آن را 

تدوین کند و این مجموعه هم. 
پس از سپاهی الیین، دکتر حمیده لطفی نیا درباره کتاب 
می گوید: اتفاق خوبی اســت وقتی چاپ شــعر زنان را 
می بینیم. خوب است که چراغ شعر این سرزمین روشن 
بماند وقتی که در تمام دنیا بیشتر تمایل به نثر هست. در 

فرانسه که من در برخی جلسات شعری حضور داشته ام 
خیلی شــعر و شــاعری رونق ندارد و اگر در ایران ۵۰۰ 
نســخه چاپ می شود در فرانســه کمتر از این تعداد و با 
هزینه شــخصی شاعر چاپ می شود. هر چند در ایران با 
این سابقه درخشان شعر توقع رونق بیشتری از شعر هست 
و صادقانه بگویم به تازگی زیاد شعرهای خوب ندیدم ولی 
شعر طالقانی را که خواندم خوشحال شدم، احساس کردم 

شعر سپیدی است که شخصیت دارد.
دکتر کیمیا تاج نیا، اســتاد ادبیات فارسی دیگر سخنران 
برنامه هم درباره مجموعه می گوید: چه خوب اســت که 
شــاعران معاصر با ادبیات کالســیک پیوند محکم تر و 
عمیق تری داشته باشــند. دوستان شاعر می گویند زبان 
کهن زبان دیریاب و دشواری است در حالی که این گونه 
نیســت و گاهی هراس درونی داریم از مواجهه با متون 
کهن. او ادامه می دهد: ایــن کتاب بیانگر یک نوع حزن 
صمیمی است که شاعر روایت کرده و تقریباً نسل شاعران 
ما این را با هم زیســته ایم. کتاب با ســه شعر قوی آغاز 
می شود و چیزی شبیه هایکوهای ژاپنی را اجرا می کند 
که می تواند هویت خودش را داشــته باشد. شعر کوتاهی 
که برشــی از یک ایماژ است که در عین حال کامل هم 
هست. او حرف هایش را این گونه تمام می کند که: شاعر 

این مجموعه در روایت های کوتاهش موفق بوده است.

شهره شجیعی هم به مجموعه طالقانی نگاهی کلی دارد 
که از آن جمله اســت در بیشــتر اشعار مجموعه عناصر 
طبیعــت نقش دارند و فضاســازی ها در بســتر آن رخ 
می دهد. شاعر در بیشتر روایت ها از زاویه دید اول شخص 
مضمون ســازی می کند و عاطفه موجــود در آثار عنصر 
برجسته کارهاست، شاعر به خوبی تجربه شخصی خودش 
را عمومی کرده است اما در قسمت هایی موفق تر است که 
به توصیف و تشریح نمی پردازد بلکه برشی از یک موقعیت 

را ارائه می دهد.
نرگس نریمان فر آخرین شاعری است که درباره طالقانی و 
شعرهایش به اختصار می گوید: لیال طالقانی را سال هاست 
می شناسم و او برای چاپ مجموعه اش مثل بعضی ها عجله 
به خرج نداد. شــعرهای این مجموعه بیشتر اندوهگین، 
گالیه مند و عاشقانه است و گاه شاعر به شعرهای سیاسی 
روی آورده که ممکن اســت تجربه زیســته اش باشد و 
لحظاتی بوده که این فضاها بیشتر نمود پیدا کرده است، 
با این همه شــعرها گاهی رنگ امید دارد و این ارزشمند 

است.

 جایگاه وقف در حوزه 
آموزش و توسعه علم و فناوری



کرونا طی مهر ماه در خراسان رضوی رکورد زد

بستری شدن روزانه 217 نفر در بیمارستان ها 
هاشم رسائی فر: کرونا نزدیک به 9 ماه است 
که در کشــور، استان و شــهر ما شیوع پیدا 
کرده و همچنان جوالن می دهد. کووید 19 
که ابتدای گسترشــش خیلی از کارشناسان 
فکر می کردند گرمای هوا موجب از بین رفتن 
و یا حداقل کم شدنش می شود نه با گرمای 
هوا از بین رفت و نه از سرعت انتشار و گرفتار 
کردن مردم کاسته شد. هر بار به شکلی رنگ 
عوض کــرد و عالئمی تازه تــر از خود بروز 
داد. مــوج اول و دوم کرونا آمد و رفت، وارد 
موج سوم شــدیم با خطرات و درگیری های 
بیشــتری که خیلــی از کارشناســان را به 
خودش مشــغول ساخته است. آمار قربانیان 
در کشــور تا اینجا از 30 هزار نفر گذشــته 
که بی شــک چند هزار نفــری از این تعداد، 

خراسانی و هم استانی ما بوده اند.
 با وجود این هنوز هیچ کسی پایانی دقیق برای 
کووید 19 متصور نیست و ناگزیر به همزیستی 

با این ویروس خطرناک هستیم.
توصیه ها همان هایی اســت که از ابتدا بوده؛ 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی عمومی و 
فردی در کنار در نظر گرفتن فاصله گذاری های 
اجتماعی. این توصیه تا به امروز اگر پیشگیرانه 
بوده اما نتوانسته همه چیز را کنترل کند زیرا 
اگــر این گونه بود اکنون نباید آمارها صعودی 
می بود. رعایت نکردن اصول بهداشتی، استفاده 
نکردن از ماســک و نادیــده گرفتن موضوع 
مهم فاصله گذاری اجتماعی از سوی برخی از 
همشهریان و هم اســتانی ها نقش بسزایی در 
افزایش آمار مبتالیان و مرگ و میرهای ناشی 

از کرونا داشته است.

بستری شدن 5هزار و 439 خراسانی س
در 25 روز بر اثر کرونا

بــر پایه آماری که دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد از میزان مبتالیــان جدید به ویروس 
کرونا منتشــر کرده است، 28 مهر شلوغ ترین 
روز از ابتدای مهر ماه بوده اســت؛ در این روز 
204 مورد بستری وجود داشته که در قیاس 
با روز پیش از آن که 135 نفر بســتری شدند 

افزایشــی 69 نفری را نشان 
می دهــد! در مجموع آماری 
که دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد از ســوم تا بیست و 
هشــتم مهر در مــدت 25 
 روز از مبتالیان به کووید 19 
منتشر کرده، 3هزار و 819 
نفر بوده که ایــن آمار برای 
کل اســتان خراسان رضوی 
در فاصلــه زمانی همان 25 
روز از مهر ماه 5 هزار و 439 
نفر ثبت شده است که در این 
بازه زمانی )سوم تا بیست و 

هشــتم مهر( با 292 نفر بستری در استان تا 
اینجا رکورددار این جدول است.

 5 شهرستان استانس
در وضعیت حاد کرونایی

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد در خصوص آخرین وضعیت کرونا در 
خراسان رضوی به قدس گفت: در حال حاضر 
در شهرهای مشهد، تربت جام، بینالود، کالت، 
چناران، قوچان، فیروزه، نیشــابور، ســبزوار، 
کاشمر، خلیل آباد، بردسکن، گناباد و بجستان 
وضعیت قرمز اســت که در این بین شــرایط 

ســبزوار،  شهرســتان های 
نیشابور، تربت حیدریه، گناباد 
و کاشــمر به نســبت سایر 

شهرستان ها حادتر است.
رحیمی  حمیدرضــا  دکتر 
شهرســتان های  افــزود: 
جغتای و مه والت وضعیتی 
نارنجــی دارنــد، در حالی 
خواف،  باخــرز،  تایباد،  که 
رشتخوار، فریمان، سرخس 
زرد  شرایطشــان  جوین  و 
شهرســتان های  اســت. 
داورزن  و  خوشــاب  زاوه، 
تنها شهرهایی هســتند که به لحاظ شیوع 
کرونا وضعیتی سفید دارند.مسئول کارگروه 
اطالع رســانی بیماری کرونا در دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد همچنین اظهار کرد: با توجه 
به شرایط موجود آنچه می تواند از بروز و شیوع 
کرونا جلوگیری کند همان دستورالعمل هایی 
اســت که ابتدا بر آن تأکید شده است. مردم 
باید برای کنترل شــرایط همکاری بیشتری 
داشته باشند و در استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی حساسیت بیشتری از 
خود نشــان دهند؛ چرا که اگر این گونه نشود 

امکان وخیم تر شدن اوضاع وجود دارد. 

امکان افزایش محدودیت های کرونایی س
در خراسان رضوی

همچنین معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
خراســان رضوی به ایرنا گفت: مدتی است 
شــرایط این استان از نظر شیوع کرونا قرمز 
است و چنانچه مردم برای رسیدن به شرایط 
بهتر همکاری بیشتری نداشته باشند ناچار 
بــه افزایــش محدودیت ها در ایــن زمینه 

هستیم.
حسن جعفری افزود: از ابتدای شیوع کرونا 
حجم وســیعی از کار توان فرســا بر دوش 
خادمان ســالمت بوده است که کمتر دیده 
می شود، اما با وجود تالش های آنان به علت 
عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط 
برخی  از مردم، از مدتی پیش وضع اســتان 
از نظر شیوع این ویروس قرمز است و حتی 
در برخی از شهرستان ها اوضاع وخیم تر شده 
که ناچار از وضع محدودیت های بیشــتر در 
برخی از آن ها از جمله نیشــابور، ســبزوار، 
تربت حیدریــه، گنابــاد و کاشــمر به مدت 
یک هفته شــده ایم و چنانچه پروتکل های 
بهداشتی در دیگر شــهرها از جمله مشهد 
رعایت نشــود این محدودیت ها را تســری 
می دهیــم. وی ادامــه داد: از همــه مردم 
استان و نهادهای مختلف دولتی می خواهیم 
پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گــذاری 
اجتماعــی را به دقت و جدیت رعایت کنند 
تا بتوانیم با کمک خادمان ســالمت از این 

وضعیت خطرناک در استان عبور کنیم.
معاون استاندار خراســان رضوی گفت: همه 
موظــف به حمایت از ســتاد مقابله با کرونا و 
دانشگاه علوم پزشکی و کادر درمان به عنوان 
ســربازان خط مقدم مبارزه بــا این ویروس 
هســتیم، خدمات آستان قدس رضوی نیز در 
زمینه رعایت مطلوب پروتکل های بهداشــتی 
قابل قدردانی است، بیشتر شاغالن در ادارات 
دولتی پروتکل های بهداشتی از جمله الزام به 
استفاده از ماسک را رعایت می کنند که البته 
مدیران باید تالش کنند کــه این الزامات به 

100درصد برسد.

 هرج و مرج قیمت ها •
در بازار خراسان را چاره ای باید!

تداوم گرانی افسارگســیخته کاالها و گران فروشی در بازار که از 
چند ماه گذشته کلید خورده است، طی هفته ها و روزهای اخیر 
شتاب بی سابقه ای گرفته به حدی که در بازار مشهد و خراسان 
کمتر کاالیی را می توان با ثبات قیمت یک هفته ای یافت؛ هرج و 
مرج قیمت ها بیداد می کند و روزی نیست که خبری از افزایش 
قیمت کاالهای مختلف در بازار نداشــته باشــیم؛ این افزایش 
قیمت ها به  ویژه در ارزاق عمومی، بیش از همه، کارگران فصلی 
و روزمزد، بازنشستگان، اقشار کم درآمد و حتی متوسط را تحت 

 فشار قرار داده است.
در حالی که این روزها با توجه به بدتر شــدن شرایط معیشتی 
مردم به دلیل تبعات ناشی از شیوع بیماری کرونا، برای جلوگیری 
از افزایش قیمت ها باید بیش از گذشته »کنترل بازار« مورد توجه 
قرار می گرفت؛ امــا به جرئت می توان گفت که حتی اگر بنا به 
ادعای مسئوالن، برخوردهای قانونی با متخلفان صورت می گیرد، 
این برخوردها مانع بزرگی بر ســر راه افزایش قیمت ها نبوده و 
نتوانســته بازار ارزاق عمومی را کنترل کند؛ ضمن آنکه به نظر 
می رسد فتیله همین اقدام های نه چندان قاطع نیز پایین کشیده 
شده اســت. در عین حال تمام این اقدام ها به فرض استمرار و 
تداوم آن، فقط کنترل کننده بخش عرضه اســت و دستگاه های 
متولی در بخــش کنترل و جلوگیــری از افزایش غیرمنطقی 
قیمت ها و برخورد با گرانفروشان، عملکرد قابل قبولی نداشته اند 
و در مواردی چون تعییــن و ابالغ نرخ نامه، با اعالم قیمت های 
رسمی باالتر از کف بازار در مورد برخی کاالهای مورد نیاز مردم، 
حتی موجب باز شدن فضای تاخت و تاز برای سودجویان و هرج 
و مرج در بازار شــده اند.مدتی است نرخ گذاری بیشتر کاالها و 
اجناس نه توسط ستاد تنظیم بازار و نه حتی اتحادیه های صنفی، 
بلکه توســط فروشندگان و متصدیان فروشــگاه ها و واحدهای 
صنفی »رأساً«، شجاعانه و جسورانه صورت می گیرد. از این جهت 
نوشتم شجاعانه و جسورانه که با وجود غیرمنصفانه و غیرمنطقی 
بودن بســیاری از قیمت ها، فروشــنده ها از هیچ مقام و مرجع 
نظارتی و دستگاه باالدستی ترسی ندارند. در شرایط اینچنینی 

به نظر می رسد عنان کار از دست دولتمردان خارج شده است.
از ســوی دیگر با فراگیر شــدن گران فروشــی ها و گرانی های 
بی ضابطه و افسارگســیخته و نیز نوسان های نرخ ارز و وضعیت 
اقتصادی کشور، مشتریان قدرت تشخیص تخلف و گران فروشی 
را از دست داده اند و ناچار به خرید مایحتاج روزانه خود با نرخ های 

اعالمی از سوی فروشندگان هستند.
سخنان و اظهارات عجیب برخی دولتمردان، اما تحمل سختی 
معیشــت را برای مردم دشــوارتر کرده است؛ مسئوالنی که به 
 جای پاشــیدن بذر امید در جامعه، یــأس و ناامیدی را موجب 
شــده اند. ناامیدی از احتمال بازگشت ارزانی و باال رفتن قدرت 
خرید خانواده هایی که حاال بی اغراق حتی در تهیه مایحتاج اولیه 
زندگیشــان ناتوان هســتند و به دنبال حذف گوشت و میوه از 
سفره هایشان در ماه های گذشته، این روزها نمی توانند شکم خود 
و فرزندانشان را با ماکارونی و برنج وارداتی درجه 3 که نه، با نان و 
پنیر و تخم مرغ، پر کنند و در عین  حال دغدغه ناتوانی در خرید 

قند و چای و یا حتی نان را در روزهای پیش رو دارند.
مسئوالن ســازمان صمت اســتان به تازگی نیز همچون روال 
همیشگی، طی سخنانی با تأکید بر اینکه در بحث تأمین کاالهای 
اساسی هیچ مشکلی نیســت، وعده داده که می توانند به  دقت 
بازار را رصد کرده و اجازه گران فروشــی را نمی دهند؛ کاش به 
این نکته نیز اشاره می کردند اکنون که گرانی افسارگسیخته و 
افزایش لحظه ای قیمت ارزاق عمومی، نفس مردم را بند آورده، 
این ســازمان کجای این معادله قــرار دارد.آنچه برای همگان 
ملموس و آشکار است اینکه تمامی دستگاه های مسئول در این 
مقطع که قیمت ها به حد غیر قابل  تحملش نزدیک شده است، 
یکی پس از دیگری تریبونی در دست گرفته و باز با تکرار همان 
وعده و شــعارهای بی پشتوانه همیشگی توپ به میدان دیگری 
انداختن را پیشه خود ساخته اند. غافل از این واقعیت که مشکل 
گرانی، در وهله نخست مشــکل دولت است که تولید، واردات 
و صادرات و حتی شــبکه توزیع را تقریباً در انحصار خود دارد 
و بعد مجلس و دســتگاه قضا که باید فارغ از مســائل جناحی 
و منافع گروهی، دغدغه مند، دلسوزانه و مسئوالنه با جسارت و 
قاطعیت، عزم و اراده ای جدی، با همکاری و هم افزایی برای بستن 
پرونده گرانی ها تدبیری جدی بیندیشند؛ چراکه این آشفته بازار 
و گرانی های روزافزون و کمرشــکن، قشر وسیعی از مردم را که 
جزو خانواده های بی بضاعت و کم درآمد جامعه و گرفتار مشکالت 

فراوان مالی و معیشتی هستند، به زانو درآورده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد
ابالغ ۱۰هزار میلیارد ریال تسهیالت •

خرید زعفران به بانک های خراسان رضوی
قدس: معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری 
خراســان رضوی گفت: 
10 هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت بانکی برای 
زعفران  به خرید  کمک 
به بانک های مورد نظر در 

استان ابالغ شده است.
علی رسولیان افزود: این تسهیالت در فصل برداشت زعفران 
برای کمک به کشــاورزان، با پیگیری نمایندگان اســتان در 

مجلس شورای اسالمی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: از کل این مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از ســوی 
بانک کشــاورزی، 2 هزار و 500 میلیارد ریال توســط بانک 
توسعه صادرات و 2 هزار و 500 میلیارد ریال توسط بانک ملت 
با سود 15 درصد و دوره بازپرداخت یکساله پرداخت می شود.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: این تسهیالت از طریق 
نام نویسی افراد در سامانه تسهیالت اعتباری »سیتا« وزارت 
جهاد کشاورزی و در قبال ارائه اسناد تضمینی به کسانی که 
به رونق بازار زعفران کمک کرده و بر قیمت آن تأثیر بگذارند، 
پرداخت می شــود.وی افزود: در تالش هســتیم با پیگیری 
از طریق استانداری خراســان رضوی و نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی، مجوز خرید توافقی زعفران در استان 
را از تهران بگیریم، همچنین با برخی از صادرکنندگان ایرانی و 
خارجی مذاکره کردیم که نسبت به توسعه صادرات و تسهیل 
فرایند آن اقدام های الزم را انجام دهند.رسولیان ادامه داد: برای 
رفع مشکالت صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز حاصل 
از صادرات زعفران به متولیان امر در تهران پیشنهاد کردیم که 
در ازای برگشت ارز حاصل از صادرات زعفران از طریق تهاتر 

کاالهای اساسی را وارد کشور کنند.  

 جایگاه وقف در حوزه •
آموزش و توسعه علم و فناوری

علــم و فناوری حوزه ای اســت که قدرت و عــزت به ارمغان 
مــی آورد. علم و فناوری اعتبــار، ارزش و قدرت می آفریند. در 
طول تاریخ ملت هایی موفق و سرافراز بودند که در حوزه علم و 
فناوری سرمایه گذاری بیشتری کردند و سهم بیشتری از منابع 
خودشان را به تولید علم، بزرگداشت و پاسداشت دانشمندان 
اختصاص دادند.  خوشــبختانه  ملت ایران با سابقه و تاریخی 
بسیار درخشان در حوزه حمایت از علم و دانش، ملتی سرافراز 
است. در فرهنگ این مرز و بوم بخشش و وقف کردن اموال و 
داشته ها در جهت امور خیریه، تاریخچه ای بس طوالنی دارد. 
همین حمایت از علم و دانش ســبب شــده که ملت ایران به 
ویژه در تاریخ هزار ســاله خویش سهم بزرگی در تولید علم و 
فناوری  در دنیا داشته باشد. کشف بسیاری از حقایق به ویژه 
کشف الکل، همچنین در حوزه کشاورزی و زراعت ملت ایران 
این افتخار را داشته که گیاهان زراعی مهمی را اهلی کند و با 
گســترش اسالم آن ها را در سرزمین های مختلف ترویج دهد. 
غالتی مانند گندم، جو و گیاهان علوفه ای یونجه و... توســط 
ایرانیان اهلی شــده و در سراسر دنیا به ویژه آنجایی که اسالم 
توســعه پیدا کرده، گسترش یافته اســت. میراث بسیار غنی 
ادبیات و الهیات، میراثی اســت که ایرانیان با حمایت خیران 
و واقفان به آن نائل شــدند. اکنون بــه ویژه در جوامع اصیل، 
بخشی از تولیدات و بخشی از فرآورده ها در امور خیریه صرف 
می شود. دامداران و کشاورزان بخشی از تولیدات فراورده های 
خود را به ویژه در مناســبت های مذهبی در امور خیریه صرف 
می کردند. در گذشــته تمام مدارس و حوزه های علمیه عمدتاً 
توســط خیران و واقفان اداره می شد و این موقوفه ها بودند که 
سبب شدند علمای بزرگ بدون دغدغه به حوزه های علمی خود 
بپردازند. امروزه صورت مسئله تغییر یافته؛ در گذشته مدرسه 
و حوزه های علمیه وظیفه تولید و نشر علم را به عهده داشتند، 
ولــی امروز با توجه به ایجاد حوزه تمدنی و حوزه شــهروندی 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی و مراکز فناوری این وظیفه را به 
عهده گرفته اند. این ساختار جدید می طلبد خیران و نیکوکارانی 
که در گذشــته اموال خود را وقف مدارس، مساجد، حوزه های 
علمیه، آب انبارها و ... می کردند، امروز مقداری توسعه بدهند 
و در حوزه علم و فناوری هم از خودشــان باقیات صالحات به 
جای گذارند. اگر چنین اتفاقی بیفتد و ما بخشی از اموال وقف 
را در حوزه علم و فناوری داشته باشیم، شاهد این خواهیم بود 
که بشر و انســانیت روز به روز به رفاه بیشتری خواهد رسید، 
امراض درمان و زندگی آســان تر خواهد شد. با نگاه به اطراف 
خود متوجه می شویم در هر نقطه ای که استقرار داریم، تمام 
دستاوردهایی که موجب سهولت زندگی و آرامش ما شده است، 
علم و فناوری در آن نقش داشــته است. برق، گاز، حوزه رفاه و 
ایجاد و گسترش ارتباطات و رسانه ها؛ این ها همه دستاوردهایی 
است که بشر با تالش و دانشمندان با سخت کوشی و جهاد به 
آن دســت یافته اند. در حال حاضر در اکثر کشورها و به ویژه 
در کشورهای جهان سوم با وجود اولویت ها و مشکالت فراوان، 
دولت ها هســتند که حمایت از علم و فناوری را برعهده دارند. 
از آنجــا که حوزه علم و فناوری حــوزه ای نیازمند به نگرش 
 و برنامــه ریزی دراز مدت اســت هر وقفــه کوتاه مدت ضربه

جبران ناپذیری به آن وارد خواهد کرد. در 30 ســال گذشته 
در هر 6 برنامه توســعه کشــور ما، بحث علم و فناوری درصد 
قابل توجهی را به خود اختصاص داده، اما در هیچ برنامه و در 
هیچ سالی ما نتوانستیم به یک پنجم بودجه پیش بینی شده 
حوزه فناوری برسیم. اینجاست که دست به سوی واقفان علم و 
فناوری درازمی شود که کمک کنند تا کشور ایران مثل گذشته 

بتواند در توسعه علم و فناوری سهم داشته باشد.
خراسان همیشه در حوزه علم، ادب و معرفت سرآمد است و 
مبحث علم و فناوری به همت بزرگانی هم در اداره کل اوقاف و 
امور خیریه، هم در حوزه دانشگاه ها و مراکز فناوری از خراسان 
رضوی آغاز شد. و اکنون خوشحالیم که اعالم کنیم در جهت 
ترویج و فرهنگ این حوزه اقدام های خوبی در حال انجام است. 
تشــکیل و ترویج بحث یاوران وقف علم و فناوری یک نهاد 
مردمی است که موجب شده این حوزه شروع به بالندگی کند. 
چهار محور اصلی در دستور کار یاوران وقف علم و فناوری قرار 
گرفته که نخستین اولویت نهاد سازی است؛ تشکیل بنیادهای 
خیریه و انجمن های مختلف علم و فناوری در سراسر استان ها 
و دانشگاه های کشور، مبحث دوم تولید محتواست. در بحث 
علم و فناوری باید محتوای مناســبی تولید شــود تا خیران 
و نیکــوکاران با طیب خاطر اموال خــود را وقف حوزه علم و 
فناوری کنند. در جهت ترویج و فرهنگ ســازی وقف علم و 
فناوری فعالیت های گسترده ای در حال انجام است،  همچنین 
در حوزه بهره برداری از تمام این تالش ها امیدواریم با کمک 
بزرگان و مســئوالن، این انجمن بتواند راه طوالنی خود را با 

موفقیت طی کند.

به همت خیر نیک اندیش محقق شد
 آغاز عملیات اجرایی •

ساخت آموزشگاه ۱۲ کالسه در مشهد
اجرایی  عملیات  قدس: 
آموزشــگاه  ســاخت 

 12 کالسه به همت خیر 
نیک اندیش طی مراسمی 
در بولوار نماز مشهد آغاز 
شد.در این مراسم که با 
مدیر  و  رئیــس  حضور 
عامل مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی، معاون آموزش 
متوسطه و رئیس مشــارکت های مردمی اداره کل آموزش و 
پرورش استان، معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی  
مدارس اســتان، مدیر و معاونین آموزش و پرورش ناحیه 6 
مشهد و خیر نیک اندیش مهندس علیرضا صادقیان و خانواده 
 وی برگزار شــد کلنگ ساخت یک باب آموزشگاه 12 کالسه 

دخترانه به زمین زده شد. 
 مهنــدس صادقیان این دبیرســتان 12 کالســه را با اعتبار
60 میلیارد ریال به یادبود پدر مرحومشان حاج صادق صادقیان 

طی مدت دو سال بنا خواهد کرد. 
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان در این مراسم گفت: 
خراســان رضوی از وجود بابرکت بیش از  4هزار خیر در امر 

مدرسه سازی بهره می برد.
غالمعلی رأفتی افزود: در نیمه نخســت امسال 153 پروژه با 
558 کالس و زیربنــای 53هزار مترمربع به صورت مردمی و 

مشارکتی در استان به بهره برداری رسیده است.

در حال حاضر در 
شهرهای مشهد، 

تربت جام، بینالود، 
کالت، چناران، قوچان، 

فیروزه، نیشابور، 
سبزوار، کاشمر، 

خلیل آباد، بردسکن، 
گناباد و بجستان وضعیت 

قرمز است
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قدس: در تقویم کشــور ما اول آبان روز آمار و برنامه ریزی 
ثبت شــده و مانند تمام مناســبت های مشــابه تقویمی 
ارســال تبریکات برای فعاالن در این بخش و گفتن نکات 
بیشــتر تکراری به همین بهانه رفتارهای عمومی ما در این 

روزهاست.
با این حال باز هم باید قدردان همین تقویم و تکرارها باشیم؛ 
چراکه از فراموش شدن برخی از اولویت ها در میان شلوغی های 
ذهنی افراد جلوگیری می کند بنابراین بر همین اساس یک بار 
دیگر به تحلیلی کلی از اهمیت توجه به آمار و اطالعات البته 

در برش استانی آن می پردازیم.
بر اساس سابقه تاریخی 102 سال از تأسیس نخستین واحد 
ثبت آمار یک موضوع در کشــور ما می گذرد، واحدی که در 
سال 1297 ایجاد شد تا وقایع چهارگانه والدت، فوت، ازدواج و 
طالق را ثبت کند و در مدت حدود نیم قرن یعنی در دهه 50 
شاخه های دیگری به آن اضافه شد و سازمانی مستقل شکل 
گرفت که با تغییر نام ها و جابه جایی های ســازمانی مختلفی 
همراه شد و در نهایت اکنون تحت عنوان سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی شناخته می شود.
آنچه مســلم است داشتن شناخت کافی از هر اقدامی چه در 
حوزه شــخصی و چه در حوزه تصمیم گیری عمومی می تواند 
چشــم انداز بهتر و البته مطمئن تری از نتیجــه اقدام ها را در 
اختیار ما قرار دهد که شــاید ساده ترین تعریف برای اهمیت 

حوزه جمع آوری آمار و اطالعات باشد.
بــر همین مبنا می توان گفت یکی از خألهای جدی نهادها و 
مراجع تصمیم سازی در کشور و استان ما نبود اطالعات دقیق 
باشد، آنچنان که استاندار قبلی خراسان رضوی سال گذشته 
و در زمان آغاز طرح نجات از نداشتن اطالعات جامع در حوزه 

آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر گالیه کرد.

ضرورت تکمیل اطالعات بانک های اطالعاتی س
به نظر می رســد مصادف شــدن این روز با روزهای معرفی 
اســتاندار جدید خراســان رضوی بهانه خوبی اســت تا از 
اســتاندار جدید بخواهیم تکمیل اطالعات مورد نیاز برای 
بانک اطالعاتی دســتگاه های مختلف به ویژه دستگاه های 
مرتبط با آســیب های اجتماعــی و نهادهای حمایتی را در 
دســتور کار قرار دهد؛ چراکه همچنان کــه همه مدیران 
می دانند حاشیه نشــینی و حاشیه های ریز و درشت آن اگر 
در زمان درســت و از طریق راه حل های منطقی مدیریت 
نشــود می تواند به کانون ناهنجاری هایی تبدیل شــود که 

می تواند در آینده تمام جامعه را با چالش روبه رو کند.
از سوی دیگر یکی از مشکالت ساختاری حوزه آمارگیری کشور 
ما تعیین معیار یا واحدهای سنجش مختلف از سوی دستگاه های 
مختلف برای تعریف مصادیق آماری است که شاید نمونه عیان 
آن تعریف فرد بیکار در کشور باشد، این در حالی است که اگر 
توقع داریم برنامه ها و تصمیم های بهتری برای آینده گرفته شود 
الزم اســت بدانیم دقیقاً برای چه موضوعی و با چه مختصات و 
مشخصاتی تصمیم گیری می کنیم.به نظر می رسد با اندکی نگاه 
تحلیلی به علل شکست بسیاری از طرح ها یا ایده های اجرایی در 
حوزه های مختلف؛ عدم تناسب برنامه اعالمی با واقعیت موضوع 
است، به طور مثال تا زمانی که مثالً آمار دقیقی از کارگران بیکار 
شده در استان نداشته باشیم نمی توانیم واقعیت ماجرای بحران 
در تولید و صنعت را درک و برای آن برنامه ریزی کنیم.نداشتن 
آمار دقیق از نیازهای جامعه موجب می شــود تا نســخه های 
تجویزی مدیران برای بهبود شــرایط از همان ابتدا محکوم به 
شکست باشد حتی ممکن است گاهی به تشدید شرایط بد نیز 
منجر شــود؛ چراکه ایجاد توقع در جامعه با یک برنامه ناقص 

معادالت دیگر را نیز دستخوش تغییر می کند.

ضرورت جمع آوری اطالعات دقیق در تمام حوزه هاس
مصداق عینــی نقش آمار دقیق و دخالــت دادن آن ها در 
تصمیم ها را شــاید بتوان در تناسب سهم بودجه خراسان 
رضوی از بودجه ملی مشــاهده کرد؛ چراکه سال های سال 
است مدیران عالی استان در دستگاه های مختلف و به ویژه 
در بخش های مهمی چون بهداشت و درمان و حمل و نقل 
از نادیده گرفتن ســهم زائران و مسافران شهر مشهد گالیه 
دارند و بی توجهی به این مســئله موجب شده شهر مشهد 
دچــار نوعی عقب ماندگی دایمی در بخش خدمت رســانی 
به مراجعان این مراکز باشــد، در حالی که اگر به اســتناد 
آمار و اطالعات زیرســاخت های مشهد به جای آنکه برای 
جمعیت 2 تــا 3 میلیون نفر برای جمعیت باالی 5میلیون 
نفر تعریف می شد و اعتبارات الزم و البته به موقع در اختیار 
مدیران قرار می گرفت اکنون شــاهد این همه آشفتگی در 

این بخش ها نبودیم.
با تمام این اوصاف امیدواریم اســتاندار جدید با اولویت دادن 
به تصمیم های مبتنی بر آمار و اطالعات دقیق دســتوراتی در 
راســتای جمع آوری اطالعات دقیق تمام حوزه ها صادر کند و 
مدیران را ملزم به تصمیم سازی های مستند به نیازهای آماری 
استان و به ویژه شهر مشهد نماید تا شاید پایانی باشد بر دور 

باطل انتقاد از عدم تناسب تصمیم ها با واقعیت ها.

قدس: رئیس انجمن ســازندگان مسکن و ساختمان مشهد 
مقدس گفت: علت گران تمام شــدن مسکن ناشی از افزایش 
هزینه اداره کردن شهر است و در واقع با افزایش چهار برابری 
این هزینه که به طور مستقیم با افزایش قیمت پروانه ساختمان 
در ابتدای سال و حضور مافیای همیشه در صحنه که با استفاده 
از تحریک موجــود در بدترین موقعیت زمانی صورت گرفت، 

سبب افزایش قیمت مسکن شد. 
سعید ســلگی افزود: در نگاه کالن تر با توجه به نیاز کشور به 
تأمین بودجه صادرات غیرنفتی و همچنین پایین آمدن تولید 
فوالد مورد نیاز صنعت ســاختمان و متأسفانه احتکار و انبار 
مشتقات آهن توســط همان مافیا موجب شوک دوم به بازار 
مسکن در ســال جاری شد و شاهد افزایش چشمگیر قیمت 

تمام شده ساختمان شدیم. 
وی اظهــار کرد: به دلیل نیاز جامعه به تولید انبوه مســکن و 
همچنین پایین آمدن سقف این تولید در چند سال اخیر شاهد 
رشد چشمگیر و افسار گسیخته ای در قیمت زمین و ساختمان 

هستیم که خود موجب و عامل رکود می شود. 
وی گفت: با افزایش قیمت ساخت و ساز، تنها فردی که ضرر 

می کند مصرف کننده است. 
ســلگی افزود: موضوع کیفیت ســاخت و ســاز و عمر مفید 

بهره برداری از آن یکی از مهم ترین چالش های فعلی شهروندان 
محسوب می شود و این مهم تاکنون مورد توجه کافی نیز قرار 
نگرفته است. وی بیان کرد: در واقع بسیاری از مردم به عنوان 
مصرف کنندگان نهایی صنعت ساختمان از کیفیت ساختمان ها 
حتی سازه های به اصطالح صفر نیز ناراضی اند و این در حالی 
است که کارشناسان معتقدند در صورتی که سازه ها به اصطالح 
عام مهندسی ساز باشد حتی بدون افزایش قیمت ساخت و ساز، 

کیفیت این سازه ها به طور چشم گیری افزایش پیدا می کند. 
وی با اشاره به اینکه متأسفانه شاهد خانه نشینی جمع زیادی 
از متخصصان عرصه ســاخت و ساز و جوالن غیرمتخصص ها 
در این عرصه بســیار حساس هســتیم، ادامه داد: در صنعت 
ساختمان حدود 800 شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
فعالیــت می کننــد و در واقع صنعت ســاختمان صنف های 
متعددی را پوشش می دهد که با عقب نشینی سازندگان اصلی 
مسکن و ساختمان، پیمانکاران و شرکت های ساختمانی بخش 
عظیمی از آن ها با مشــکل روبه رو و به اصطالح خانه نشین و 
بیکار شده اند که این امر آسیب های اجتماعی زیادی به دنبال 

دارد مانند انواع بزهکاری، طالق، اعتیاد و مواردی دیگر. 
وی گفت: اگر سیاســتی که در دوره ریاســت جمهوری قبل 
)تولید ساختمان( وجود داشت ادامه پیدا می کرد شاهد معضل 

حال حاضر در صنعت ساختمان نبودیم.  
رئیس انجمن ســازندگان مسکن و ســاختمان مشهد بیان 
کرد: زمانی که قیمت زمین، پروانه ساختمانی، آهن و مصالح 
ساختمانی افزایش پیدا می کند سازنده هم به اجبار ساختمان 
را گران می فروشد و تنها فردی که ضرر می کند مصرف کننده 

است چون توان خرید مسکن را نخواهد داشت. 
سلگی ادامه داد: نیاز است مسکن ارزان و باکیفیت ساخته شود و 
در اختیار مردم نیز با قیمت پایین قرار گیرد، در غیر این صورت 
حتی در باالترین ســطح نیاز دیگر خریداری باقی نمی ماند و 
اصلی ترین معضل که همان رکود اســت کلید می خورد.  وی 
در پایان گفت: در نهایت در بی ثباتی بازار مسکن خواهیم دید 
بخش اعظمی از سرمایه گذاران این صنف و حتی پس اندازهای 
 ناچیــز خانواده ها بــه بازارهای حاشــیه ای دالر، ســکه و... 
کشیده می شود و با توجه به افزایش متقاضی این نوع بازار، باز 
هم شاهد افزایش قیمت ها و رکود بیشتر در ساختمان که در 

واقع اصلی ترین گزینه برای سرمایه است خواهیم بود.

به بهانه روز آمار و برنامه ریزی 

آمار و اطالعات؛ کلید تصمیم های درست

رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان مشهد  عنوان کرد

رد پای مافیا در گرانی مسکن

مناسبتمناسبت

زگارشزگارش
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 درپی کشف 201 فقره انشعاب غیرمجاز

 در خراسان رضوی صورت گرفت
*•قطع انشعاب آب غیرمجاز 

یک غسالخانه! 
قدس: معاون بهره برداری 
توســعه آب شرکت آب 
خراســان  فاضــاب  و 
رضــوی از شناســایی و 
انشعاب  فقره  قطع 201 
 6 در  آب  غیرمجــاز 
شهرستان این استان خبر 

داد. مهدی جهان طلب با بیان اینکه انشعاب های غیرمجاز در 
شهرستان های تربت حیدریه، تایباد، مه والت، سرخس، طرقبه 
و کاشمر شناسایی شده، افزود: تربت حیدریه با اجرای طرح 
پیمایش در 35 روســتا موفق به شناســایی و قطع 99فقره 
انشــعاب غیرمجاز آب شد. وی با اشاره به 44 فقره کشفیات 
امور طرقبه شاندیز اظهار کرد: در شهرستان های سرخس 30، 
تایباد 19، مه والت پنج و کاشــمر هم چهار فقره انشــعاب 

غیرمجاز کشف شده است.
وی با بیان اینکه این انشعابات عاوه بر واحدهای مسکونی در 
دامداری ها و واحدهای تجاری و حتی غسالخانه مورداستفاده 
غیرمجاز قرار گرفته است، شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز 
را در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و همچنین جلوگیری از 
وارد آمدن خسارت بیشتر به شبکه های توزیع و آلودگی آب 
شرب شهروندان عنوان کرد. به گفته جهان طلب اکیپ هاي 
شناســایي و قطع انشعابات غیرمجاز در شهرها و روستاهاي 
اســتان به طور مرتب وضعیت شبکه های توزیع آب را مورد 
بررســی قرار می دهنــد.وي با تأکید بر تداوم شناســایی و 
قطع انشعابات غیرمجاز آب تصریح کرد: با برخورد جدي با 
انشعابات غیرمجاز، بخشي از مشکل کم آبي رفع خواهد شد.

وی خاطرنشــان کرد: انشعابات غیرمجاز پس از طی مراحل 
قانونی و اداری با پرداخت جریمه و مطالبات شرکت به مجاز 
تبدیل می شوند در غیر این صورت متخلفان به مراجع قضایی 

معرفی خواهند شد.

•سیاهه آلودگی هوای مشهد مصوب شد
ایرنا: معــاون خدمات و 
محیط زیست شهرداری 
مشــهد گفت: لیست و 
آلودگی  منابع  ســیاهه 
توســط  مشــهد  هوای 
شــهرداری تهیــه و در 
آلودگی  کاهش  کارگروه 

هوای اســتانداری خراسان رضوی مصوب شده است.مهدی 
یعقوبی در آیین رونمایی از طرح هوشمند تفکیک پسماند 
در این شــهر افزود: مهرماه 139۷ تفاهم نامه تدوین سیاهه 
منابع آلودگی هوای مشــهد بین شــهرداری این شــهر و 
دانشگاه صنعتی شریف تهران منعقد شد تا سهم هر یک از 
منابع آالینده در این کانشــهر مشخص شود.وی ادامه داد: 
این ســیاهه تدوین و طی روزهای اخیر در کارگروه کاهش 
آلودگی هوای استانداری خراسان رضوی مصوب شد.معاون 
خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد گفت: منابع آالینده 
هوای مشهد به طور دقیق با تعیین سهم آالیندگی و شمار 
خودروهای فرســوده در سطح این کانشهر از موارد بررسی 
شده در این سیاهه هستند.یعقوبی افزود: براساس این سیاهه 
64 درصــد از منابع آلودگی هوا در مشــهد مربوط به منابع 

متحرک و 36 درصد مربوط به منابع ثابت و نیروگاه هاست.
وی اضافه کرد: در بخش منابع متحرک آلودگی هوا، ســهم 
خودروهای شــخصی 51 درصد و خودروهای ســنگین و 
کامیون ها 49 درصد است از این رو نوسازی خودروها نقش 
مهمی در کاهش آالیندگی ها دارد و طی ســه سال گذشته 
در حوزه خدمات شــهری نوسازی ناوگان در دستور کار قرار 
گرفته اســت.معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: 
در این راســتا عمر ناوگان خودرویی در حوزه حمل پسماند 
نیمه سنگین از 1۸ سال به چهار سال کاهش یافته  است.در 
این مراسم طرح هوشمند تفکیک پسماند از مبدأ به همراه 
نوسازی 33 دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین خدمات 

شهری در مشهد رونمایی و بهره برداری شد.

فرماندار طرقبه شاندیز: 
•پیگیر بازگشایی تاالرهای عروسی 

هستیم
ایرنــا: فرماندار بینالود )طرقبه شــاندیز( گفت: با ارســال 
درخواستی به اســتانداری خراسان رضوی، خواستار تدوین 
شــیوه نامه های بهداشتی جدید برای بازگشــایی تاالرهای 
عروسی در این شهرستان هستیم.سیدحسن حسینی افزود: 
با توجه به اتمام عزاداری های ماه صفر و شروع فصل برگزاری 
مجالس عروسی، تاالرهای عروسی شهرستان همچنان بسته 
است، اما معتقدیم با تداوم این وضع، برخی جشن ها را در باغ ها 
و تاالرها به صورت مخفیانه و به دور از نظارت های بهداشتی 
برگزار می کنند.وی ادامه داد: بازگشایی مجدد تاالرها به خاطر 
حفظ اشتغال این صنف و رعایت موازین بهداشتی منطبق با 
شیوع کرونا درخواست اصلی اتحادیه تاالردارهای شهرستان 
است.فرماندار بینالود گفت: ۸0 تاالر عروسی به صورت رسمی 
در این شهرســتان فعالیت دارند و این اتحادیه قول داده در 
صورت بازگشایی تاالرها، شیوه نامه های بهداشتی اباغی به 
صورت کامل رعایت شــود.وی افزود: به خاطر تردد زیاد بین 
دو شهرستان مشهد و بینالود وضعیت شیوع کرونا در طرقبه 

شاندیز هم قرمز و بحرانی است.

فرماندار  هاشمی،  ایرنا: 
مشهد گفت: طی روزهای 
اخیر با 36 نانوایی متخلف 
در سطح این شهرستان 
برخورد قانونی شده است.
سید محمدرضا هاشمی 
در نشست کارگروه آرد 
و نان شهرستان مشهد بیان کرد: در این مدت از 13۸ واحد 
صنفــی نانوایی بازدید و با واحدهای صنفی متخلف برخورد 

قانونی شد.
وی به فعالیت مســتمر گروه های بازرسی اشاره و بیان کرد: 
نظارت بر رعایت بهداشت هنگام تهیه و پخت نان، همچنین 
کیفیت نان و رعایت ساعت های پخت نانوایی ها تا رسیدن به 
نقطه مطلوب ادامه دارد.معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری 
مشــهد پیشــتر نیز اعام کرده بود: به دنبال جمع آوری و 
تعطیلی نانوایی های غیرمجاز فعال در سطح این شهرستان 
هستیم.شکوه میرشاهی افزود: این واحدهای صنفی هیچ گونه 
مجــوزی ندارند و نظارتی از ســوی نهادهای متولی به ویژه 
دستگاه های بهداشتی روی آن ها نیست و همین عدم نظارت، 

مشکات بهداشتی برای مصرف کنندگان ایجاد می کند.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر به دلیل فعالیت غیرمجاز و به 
اصطاح زیرزمینی، این واحدهــا آرد خود را به صورت آزاد 
تأمین می کنند و از آنجایی که قیمت آرد آزاد افزایش یافته 
فعالیت این خبازی ها دیگر به صرفه نیست، بنابراین برخی 
خود به خود تعطیل شده اند.معاون فرماندار مشهد گفت: با 
اقدام های صورت گرفته هیچ کمبــودی برای عرضه آرد به 
نانوایی ها در شهرســتان مشهد وجود ندارد و در بازدیدهای 
مشترکی که فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق 
اصناف و اداره غله شهرستان به طور شبانه روزی انجام داده اند 
مشــخص شد بیشــتر تعطیلی واحدهای نانوایی در مشهد 
مربوط به واحدهای فاقد مجوز و به دلیل افزایش قیمت آرد 
آزاد و عدم صرفه اقتصادی تولید نان آزاد بوده است، بنابراین 
تأکید می شــود هیچ کمبودی برای تأمین آرد نانوایی های 

یارانه ای و نیمه یارانه ای وجود ندارد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خبر داد
•تعقیب قاچاقچیان در خراسان جنوبی، 

دستگیری در گلستان
خط قرمز: فرمانده انتظامي خراسان جنوبی از کشف 110کیلوگرم 
تریاک در عملیات مشترک با مأموران استان گلستان خبر داد.

سرهنگ ناصر فرشید در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران 
انتظامي یگان تکاوري 103 »دهسلم« استان خراسان جنوبي 
با رصد اطاعاتی و تحقیقات پلیسي دریافتند که اعضای یک 
باند تهیه و توزیع مواد مخدر قصد انتقال محموله مواد مخدر 
را به اســتان های مرکزي کشــور دارند که بافاصله موضوع 
پیگیری شد و تعقیب و دستگیری سوداگران مرگ در دستور 

کار پلیس قرار گرفت.
وي افزود: مأموران انتظامی خراســان جنوبی و گلستان در 
عملیاتی مشترک دو ســواري پژو 405 حامل مواد مخدر را 
در ورودي شهر گرگان شناسایی و متوقف کردند. همچنین در 
بازرسی از آن ها 110 کیلوگرم تریاک کشف و در این زمینه 
چهار متهم دستگیر شدند.فرمانده انتظامي خراسان جنوبي 
خاطرنشــان کرد: در این خصوص دو خودرو پژو 405 حامل 
موادمخدر توقیف و متهمان دستگیر شده به مراجع قضایي 

معرفي و روانه زندان شدند.

حکمی برای یک پزشک نما 
•540 ساعت خدمات رایگان 

بیمارستانی عاقبت یک مداخله گر
ایسنا: یک متهم به مداخله گری در امور پزشکی به مجازات 
و همچنین ارائه خدمات اجتماعی تخصصی به صورت رایگان 

در یکی از بیمارستان های  مشهد محکوم شد.
در رأی صادره در شــعبه 146 دادگاه کیفری2 دادگستری 
مشهد آمده اســت: »در خصوص اتهامات خانم )م- ن( فاقد 
سابقه مؤثر کیفری دایر بر الف: تسبیب در ایراد صدمه بدنی 
غیرعمدی به لحاظ عدم مهارت در امور پزشکی و ب: استفاده 
غیرمجاز از عنوان پزشک؛ دادگاه با عنایت به شکایت شکات 
خصوصی، ارائه گواهی پزشکی قانونی، وصول پاسخ استعام 
از معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد مقدس، 
کیفرخواســت صادره از ناحیه دادســرای عمومی و انقاب 
مشــهد مقدس، دفاعیات بامؤثر متهمه در جلسه دادرسی 
و اظهار ندامت نامبرده در اخذ آخرین دفاع و ســایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده، بزه های انتسابی به متهمه را محرز 

و مسلم دانسته است.
مستنداً به مواد 44۸، 4۸۸ و 559 قانون مجازات اسامی باب 
دیات مصوب سال 92 و ماده واحده قانون مجازات استفاده 
غیرمجاز از عناوین علمی مصــوب 13۸۸/12/16 و عنایت 
به ماده 556 قانون مجازات اســامی باب تعزیرات مصوب 
ســال ۷5 و مــواد 6۷، ۷0 و ۸1 و بنــد )پ( مواد ۸3 و ۸4 
قانون مجازات اسامی باب مقررات عمومی )کلیات( مصوب 
سال 92 متهمه را از حیث جنبه خصوصی پرداخت دیه به 
1- یک و نیم صدم دیه کامله مرد مسلمان بابت ارش ضایعات 
تغییر رنگ پوستی و جوشگاه خفیف )آتروفی( در ناحیه گونه 
و لب فوقانی و چانه در حق شــاکیه خانم )م- ق( 2- یک و 
نیم درصد دیه کامله مرد مسلمان بابت ارش عوارض تغییر 
رنگ پوستی و جوشگاه خفیف در ناحیه گونه راست و چپ 
و بینی در حق شاکیه )م – ح( 3- یک درصد دیه کامله مرد 
مسلمان بابت ارش عوارض تغییر رنگ پوستی و جوشگاه در 
ناحیه گونه ها و لب فوقانی در حق شاکیه خانم )س – الف( 
که ظرف دو سال تمام قمری از تاریخ وقوع حادثه می بایستی 

پرداخت نماید، محکوم می شود.
در خصوص استفاده غیرمجاز از عنوان پزشک، دادگاه متهمه 
را به 540 ساعت کار پرستاری یا تکنسین اطاق عمل )رشته 
تخصصی متهمه( در یکی از بیمارســتان های  مشــهد با 
هماهنگی رئیس محترم بیمارستان و نظارت واحد محترم 
اجــرای احکام کیفری جایگزین چهــار ماه حبس تعزیری 
محکــوم و اعام می دارد که در صورت عدم اجرای دســتور 
دادگاه برای بار نخســت یک چهارم تا یک دوم به مجازات 
مورد حکم افزوده می گردد و در صورت تکرار، مجازات حبس 

اجرا خواهد شد.
رأی صادره حضوری اســت و در خصــوص محکومیت به 
پرداخت دیه با توجه به مبلغ دیه قطعی است و در خصوص 
مورد دوم ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

عقیل رحمانی: رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان مشهد مقدس گفت: مأموران 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد 
باتوجه به گشــت های مســتمر و مــداوم در 
سطح حوزه استحفاظی این شهرستان موفق 
به دستگیری چند گروه شکارچی غیرمجاز و 

کشف چند حیوان شدند.

کفتار کشی س
مرتضی شــیرزور در تشــریح نخستین اقدام 
گفت: چند روز پیــش از طریق اطاعاتی که 
همیاران محیط زیست در اختیار ما قرار دادند 
پی بردیم چند نفر اقدام به کشــتن یک گونه 
ارزشــمند کفتار در حوالی بخــش احمدآباد 
کرده اند. برای بررسی دقیق  موضوع از مأموران 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد 
خواسته شد به محل اعامی عزیمت و موضوع 

را به دقت رصد کنند.
وی بیان کرد: با حضور یک تیم از نیروهای این 
یگان در حوالی بخش احمدآباد و جمع آوری 
اطاعات میدانی مشــخص شــد یک چوپان 
در حوالی محل نگهداری گله گوســفندان، با 
مشاهده یک قاده کفتار، ابتدا سگ های گله 
را به سمت حیوان فرســتاده و وقتی سگ ها 
حیوان را محاصره می کنند، او با همکاری چند 
نفر دیگر با چوب، ســنگ و... حیوان را از پای 
درمی آورند. از همین رو فرد متخلف شناسایی 
و دستگیر شد. پس از آن محل رها سازی الشه 
کفتار در میان کوه شناسایی و الشه حیوان نیز 
کشف شد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مشهد در توضیح دومین اقدام هم 
بیان کرد: پایش میدانی نیروهای یگان حفاظت 
در مناطق مشــکوک به انجام شکار حیوانات 
وحشــی منجر به آن شد که پی ببرند یکی از 
شــکارچیان متخلف همراه با ساح غیرمجاز 
و دیگر ادوات شــکار راهی منطقه آزاد بخش 
رضویه مشهد شده تا اقدامات خاف قانون را 

رقم بزند.
از همیــن رو تیــم اعزامــی راهــی منطقه 
مذکور شــدند و پس از حدود پنج ســاعت 
رصد، دوربین کشــی و پیاده روی در مناطق 
ســخت گذر ســرانجام فرد مذکور را در پی 
اجرای یک کمین شناسایی و دستگیر کردند.

شــیرزور بیان کــرد: پس از دســتگیری و 
بازرسی وســایل همراه این فرد که اقدام به 
شکار حیوانات وحشــی در محل کرده بود، 
یک قبضه اسلحه شکاری تک لول کالیبر 12 
به همراه 20 فشــنگ و یک دستگاه دوربین 
چشــمی کشف و توقیف شــد. بررسی های 
دقیق تر مشــخص کرد فرد مذکور با ایجاد 
کومــه )محلی برای اختفای شــکارچی( در 
حوالی چشــمه ها، ســاعت ها انتظار حضور 

حیوانات وحشی را می کشید تا اقدام مجرمانه 
خود را رقم بزند که در این مرحله ناکام ماند.

 مالک یک کارخانه عامل نابودیس
 محیط زیست!

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد در توضیح ماجرای کشف دو توله گراز 
هم بیان کرد: پس از آنکه از نگهداری دو توله 
گراز در یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی 
حوالی مشــهد باخبر شدیم، از نیروهای یگان 
حفاظت محیط زیســت خواسته شد هرچه 
ســریع تر به محل مراجعه و پیــش از انتقال 
حیوانات به مکان نامعلوم، با متخلفان برخورد 

شود.
پس از هماهنگی های الزم با مقام قضایی، واحد 
صنعتی مورد نظر مورد تفتیش قرار گرفت و 
مشخص شد دو توله گراز در گوشه ای از واحد 

مذکور نگهداری می شوند.
تحقیقات میدانی نشان می داد مدیر کارخانه 
مدتی پیش اقدام به شــکار گراز مادر کرده و 
در پــی آن توله های او را به کارخانه منتقل و 

قصد فروش آن ها را داشت که برخورد به موقع 
با متخلف صورت گرفت.

شیرزور گفت: حیوانات کشف شده به محلی 
امن منتقل و فرد متخلف هم به یگان حفاظت 

محیط زیست مشهد هدایت شد.
 وی بیــان کرد: در آخرین اقدام هم اطاعاتی 
بدست آمد که نشــان می داد یک شکارچی 
متخلــف به همــراه چند نفر دیگــر اقدام به 
شکار دو رأس قوچ وحشی در یکی از مناطق 
همجوار مشهد کرده و الشه حیوان را پس از 
قطعه قطعه کردن به قصد فروش به منزلش 
منتقل کرده است.با هماهنگی قضایی مأموران 
این یگان به محل حضور شــکارچی متخلف 
اعــزام و پس از ورود به خانــه با اجزای آماده 
فروش قوچ ها مواجه شدند. فرد متخلف و دیگر 
همدستان او در محل دستگیر و پس از تکمیل 

پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.
متأســفانه آنچه در پرونده آخر برای ما روشن 
شد این بود که عامل اصلی در فصل بهار سال 
جاری هم چهار قاده گراز در حوالی فریمان را 
شکار کرده و با وی برخورد قانونی هم صورت 
گرفته، اما وی همچنان به تخلفات خود ادامه 

داده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشــهد در پایــان از همــکاری همیــاران و 
دوستداران محیط زیســت تشکر و قدردانی 
کرد و افزود: درصورت مشاهده هر گونه تخلف 
زیست محیطی مراتب را از طریق شماره تلفن 
0513۸5۸4900 اطاع رســانی کننــد تا با 
متخلفان و متجاوزان محیط زیســت برخورد 

قانونی صورت گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد اعالم کرد

شکارچیان خاطی پای میز محاکمه 

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
*•پیش بینی بارش باران پراکنده 

برای خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعام کرد براساس تحلیل 
نقشــه های هواشناســی طی امروز در بیشــتر نقاط استان 
آســمانی صاف و جوی پایدار پیش بینی می شود که این امر 
سبب ماندگاری آالینده های جوی در شهر مشهد مقدس و 
شهرهای صنعتی خواهد شد. از فردا پنجشنبه ضمن کاهش 
قابل توجه دما در اســتان، در نیمه شــمالی شاهد افزایش 
ابرناکی با احتمال بارش پراکنده خواهیم بود. ضمن اینکه طی 
همین روز شدت وزش باد در استان به ویژه در نواحی بادخیز 
و جنوب شــرق اســتان افزایش خواهد یافت. از روز جمعه 

به تدریج کاهش میزان ابرناکی انتظار می رود.
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ظلم به کارگر تا کی؟س
من یک کارگر خانم هستم 10 سال در یک 
مجموعه آبی در مشــهد کار کردم از وقتی 
کرونا آمده من و همه همکارانم بیکار شدیم 
چند وقت که گذشت متوجه شدیم به خاطر 
کرونا کارمان شروع نمی شود، اداره کار رفتیم 
گفتند چرا دیر آمدیــد... گفتیم چندوقت 
نشستیم شاید برگردیم سرکار، نمی دانستیم 

قرار است کرونا ما را کاً بیکار کند. در کنار همه این مشکات مستأجرم، با این گرانی هنوز بیمه 
بیکاری من و همکارانم درست نشده، هروقت به بیمه مراجعه می کنیم، بهانه ای برایم می تراشند.

 ۹150000۹۸۹

واکنش به یک گزارشس
در خبرها خواندم جانشین سرپرست دادسرای انقاب مشهد گفتند مددجو را به اجبار به کمپ 
ترک اعتیاد نبرید آیا همین فردی که با مصرف انواع روانگردان ها، حاصل یک عمر آبرو و حیثیت 
خانواده را به باد می دهد و اسباب و اثاثیه زندگی را به تاراج می برد غیر از این چگونه باید رفتار کرد؟

 ۹03000611۸

نیستندس پاسخگو  تلفن بانک ها 
یک بیمــاری همه گیــر تمــام بانک های 
مشــهد را گرفته و آن جواب ندادن به تلفن 
مشــتریان است. من با داشتن ۷5 سال سن 
و بیماری شــدید آسم و انجام عمل قلب به 
دستور پزشکان در حال استراحت مطلق در 
منزل هســتم. برای یک سؤال ساده هر چه 
تاش کردم با شعبه پرداخت کننده حقوق 

ماهیانه ام حتی رئیس شعبه و دردناک تر سرپرستی استان خراسان تماس بگیرم موفق نشدم، 
جالب اینکه تلفن هوشمند می گوید اپراتور هم جوابگو نیست. 

 ۹150002۸31

یک سؤال از مخابراتس
من از طریــق تلفن ثابت منزلم اینترنت یکماهه خریدم، امــا کابل های منطقه ما در بولوار 

شهرستانی خیابان آب وبرق دزدیده شده، چه کسی جوابگوی خسارت ماست؟
۹220003400

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

 مهر: شــعبه دادگاه کیفری 2 مشــهد یک متهم به توهین، 
تهدید و مزاحمت ملکی را به انجام بیش از 500 ســاعت ارائه 
خدمات نظافتی به صورت رایگان در مراکز آموزشی و پرورشی 

محکوم کرد.
در رأی این پرونده آمده اســت: در خصــوص اتهامات آقای 
)ج- ع( فاقد سابقه مؤثر کیفری دایر بر توهین، تهدید به آبرو 
و حیثیت شــاکی و مزاحمت ملکی برای نامبرده؛ دادگاه در 
خصوص اتهامات توهین و تهدید به حیثیت با توجه به شکایت 
شاکی خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات 
گواه، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقاب 
مشــهد مقدس، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم و سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه های انتســابی به متهم را 
محرز دانســته و مستنداً به مواد 60۸ و 669 از قانون مجازات 
اسامی باب تعزیرات مصوب ســال 13۷5 و رعایت بند )ج( 
ماده 1 )ب( ماده 134 و ماده 104 و تبصره آن از قانون کاهش 
مجازات حبــس تعزیری مصــوب 1399/2/23 و ماده 6۷ و 
بند )پ( مواد ۸3 و ۸4 و مواد ۷9 و ۸1 قانون مجازات اسامی 
باب مقررات عمومی )کلیات( مصوب سال 92 و بند )ث( ماده 

2 و بند )الف( ماده 4 و مواد 5 و6 و 9 آیین نامه اجرایی ماده ۷9 
قانون مجازات اسامی مصوب 1393/6/5 و مواد40، 46، 4۷، 
52 و 54 قانون مجازات اسامی باب مقررات عمومی )کلیات( 
مصوب سال 92 متهم را در خصوص تهدید به حیثیت و آبرو 
به 540 ساعت انجام خدمات نظافتی در یکی از مناطق آموزش 
و پرورش مشهد مقدس جایگزین هفت ماه حبس تعزیری و 
در خصوص توهین نیز بــه 51 میلیون ریال جزای نقدی به 

نفــع دولت محکوم و اعام می دارد که وفق قاعده تعدد، فقط 
مجازات اشد قابل اعمال است.

النهایه در خصوص جزای نقدی، به لحاظ فقدان ســابقه مؤثر 
کیفری متهم و پیش بینی اصــاح مرتکب در آینده به مدت 
یک سال تعلیق نموده که در صورت عدم ارتکاب جرایم عمدی 
موضوع ماده 54 قانون فوق االشعار از مجازات نامبرده رفع اثر 
خواهد شــد و ضمناً در صورت عدم اجرای مجازات جایگزین 
حبس نامبرده وفق ماده ۸1 قانون فوق االشعار برای نوبت اول 
یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می گردد و 
در صورت تکرار مجازات حبس اعمال می گردد و در خصوص 
اتهــام مزاحمت ملکی نظر به اینکه صــرف حضور در محل 
سکونت شــاکی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسامی 
باب تعزیرات مصوب سال ۷5 نیست، لذا دادگاه به لحاظ عدم 
احراز بزه معنونه مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادسری کیفری 
مصوب سال 92 و اصل 3۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم را 
صادر و اعام می دارد. رأی صادره حضوری و در مهلت 20 روز 
پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

خراسان رضوی است.

برخورد متفاوت با یک مجرم به امید اصالح صورت گرفت

محکومیت فرد هتاک به انجام خدمات نظافتی

مجازاتمجازات

قدس: معاون ســامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی 
گفت: با توجه به مشــاهده رخدادهــای آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در کشــورهای منطقه خطر انتقال آن به این استان 
با توجه به فصل سرما وجود دارد.دکتر محمد رشتی باف اظهار 
کرد: طی نیمه اول امسال چند مورد ابتا به آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در کشورهای قزاقستان، روسیه و هندوستان مشاهده 

شده است، به همین علت سازمان دامپزشکی کشور نسبت به 
خطر ابتای طیور کشور به ویژه استان خراسان رضوی به این 
بیماری هشدار داده است.وی ادامه داد: در این راستا جلساتی 
برای اطاع رسانی مرغداری ها به ویژه واحدهای مرغ تخم گذار، 
مرغ های مادر و بوقلمون ها برگزار شده و رعایت امنیت زیستی، 
واکسیناســیون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و توجه به نقل و 

انتقال و تغذیه طیور مورد تأکید قرار گرفته است.معاون سامت 
اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: آنفلوانزای فوق حاد 
کنونی بیشــتر مرغ های تخم گذار را مبتا می کند و خراسان 
رضوی پس از استان آذربایجان شرقی بیشترین جمعیت مرغ 
تخم گذار را در کشــور دارد و در صورت انتقال و شیوع آن با 

رخدادهای سختی از این بیماری مواجه خواهیم شد.

یک مسئول در دامپزشکی هشدار داد

احتمال بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در خراسان رضوی

خبرخبر

فرماندار مشهد خبرداد
•برخورد قانونی  با 36  نانوایی  متخلف 



خبرخبر خبرخبر

 پلیس 8 هزار بسته حمایتی •
در جنوب کرمان توزیع می کند

انتظامی  کرمان: فرمانده 
گفت: 8  کرمان  اســتان 
هزار و ۹۰ بسته حمایتی 
و معیشــتی به ارزش ۱۹ 
میلیارد ریــال در دومین 
روز از هفته ناجا به مناطق 
شــرق و جنوب اســتان 

ارسال شده که بین مردم مناطق محروم توزیع خواهد شد. 
سردار عبدالرضا ناظری در آیین آغاز طرح مردم یاری در جنوب 
و شرق استان کرمان به مناسبت هفته نیروی انتظامی افزود: در 
قالب سومین رزمایش همدلی مؤمنانه بیش از 8 هزار و ۹۰ بسته 
حمایتی و معیشتی به ارزش ۱۹ میلیارد ریال به شرق و جنوب 

استان کرمان ارسال و در مناطق محروم توزیع خواهد شد.

 ۲۴۱ مددجوی آذربایجان شرقی •
خانه دار شدند

کمیته  مقام  قائم  تبریز: 
امــام)ره(  حضرت  امداد 
آذربایجان شرقی گفت: در 
ماه نخست سال جاری   ۶
زیــر  مددجــوی   ۲۴۱
نهاد صاحب  این  پوشش 

خانه شدند.
غالمعلی مالمهدی ابراز کرد: از این تعداد ۷8 واحد در شــهرها 
و ۱۶۳ واحد در روســتاها برای مددجویان خریداری و یا ساخته 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: در این مدت همچنین ۵۴8 واحد مسکن 
مددجویی در مناطق شهری و روستایی استان تعمیر شده است.

وی افزود: در ۶ ماهه نخســت امسال به طور متوسط روزانه سه 
واحد مددجویی تعمیر و بیش از یک واحد ساخته و یا خریداری 

شده است.

 اجرای طرح اشتغال روستایی •
در ۴۰ روستای آستانه اشرفیه

فرمانــدار آستانه  رشت: 
طرح  اجرای  از  اشــرفیه 
اشــتغال روستایی در ۴۰ 
روســتای بخش مرکزی 
و ۱۷ روســتای بخــش 
بندرکیاشهر این شهرستان 

خبر داد.
حمید رضایی اظهار کرد: اجرای این طرح به عنوان یکی از مفاد 
برنامه ششم در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار داشته و 
دهیاران و شوراهای اسالمی مناطق روستایی در اجرای آن نقش 
مؤثری خواهند داشت. وی با بیان اینکه اعتبارات طرح اشتغال 
روســتایی به اجرای برنامه های زیرســاختی اختصاص می یابد، 
خاطرنشان کرد: این طرح در ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد 

روستاییان نقش مؤثری دارد.

 افزایش تقاضای فرزند خواندگی •
در اردبیل

اردبیــل: معــاون امور 
اجتماعی بهزیستی استان 
اردبیل با اشاره به افزایش 
خواندگی  فرزند  تقاضای 
در اســتان اردبیل، گفت: 
تعداد  آمار  خوشــبختانه 
و  بدسرپرســت  کودکان 

بی سرپرست استان در مقایسه با دیگر استان ها کم است. 
خسرو امیدوار بیان کرد: اولویت بندی برای واگذاری کودک با زن 
و شوهر بدون فرزند، سپس دختران مجرد باالی ۳۰ و زنان بدون 

شوهر فاقد فرزند و در نهایت با زن و شوهر فرزنددار است.
وی شــرط اول فرزند خواندگی را گذشتن ۱۰ ســال از ازدواج 
متقاضیانی که فرزنــد ندارند عنوان کرد و گفت: همچنین باید 
مدارکی مبنی بر بچه دار نشدنشــان از ســوی پزشک قانونی به 

سازمان بهزیستی ارائه کنند.

 بخاری های نفتی •
از مدارس ایالم جمع آوری می شود

ایالم: مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس 
باقیمانده  گفــت:  ایالم 
۲۰۵ بخــاری نفتــی از 
مــدارس ایــن اســتان 

جمع آوری خواهد شد.
نصــرت اهلل رحیمی بیان 

کرد: قرارداد جمع آوری این بخاری ها با پیمانکار منعقد و با اولویت 
شهرستان هلیالن طرح جمع آوری آن ها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در قالب همین قرارداد بازسازی موتورخانه های 
فرسوده و معیوب مدارس سراسر استان نیز آغاز شده است، یادآور 
شد: حدود 8۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در نظر 

گرفته شده است.

آغاز برخورد قهری با افراد بدون ماسک•
گیــالن: معــاون علوم 
پزشــکی گیــالن گفت: 
از روز سه شــنبه ۲۹مهر 
و  جــدی  برخوردهــای 
قهری با اصنافی که اقدام 
به ارائه خدمــات به افراد 
بدون ماســک می کنند، 

آغاز شده است.
آبتین حیدرزاده از تعطیلی و پلمب یک هفته تا ۱۰ روزه اصناف 
متخلف در فاصله سه روز پس از تذکر اول و تکرار تخلف خبر داد 
و یادآور شــد: از مردم می خواهیم سفرهای غیر ضروری خود را 
متوقف کنند و در صورت لزوم از تماس با افراد و محیط پیرامون 
بپرهیزند. وی افزود: افزایش روند ابتال به کرونا در اســتان بسیار 
ناخوشایند است، اما متأسفانه همشهری ها همچنان از زدن ماسک 

امتناع می کنند.

 برگزاری مراسم ختم تنها •
در آرامستان ها مجاز است

فرمانــدار  اصفهــان: 
خمینی شهر گفت: از امروز 
آرامستان ها با محدودیت 
بازگشــایی می شــوند و 
هر کســی قصد برگزاری 
مراســم را دارد بایــد در 
فضای باز آرامستان با قرار 
دادن صندلــی و رعایت فاصله گذاری و بدون پذیرایی این کار را 

انجام دهد.
علیرضا بصیری افزود: متأسفانه برخی مساجد خالف قانون فضای 
مسجد را در اختیار افراد برای برگزاری مراسم ختم قرار دادند و 
بعضی نیز مجالس را در خانه ها برگزار کردند که بسیار خطرناک 

است و خطر برپایی مراسم در خانه ها به مراتب بیشتر است. 

 ۲هزار و 7۰۰ واحد مسکونی •
در شعیبیه شوشتر بازسازی شد

اهواز: فرماندار شوشــتر 
و ۷۰۰  گفــت: ۲هــزار 
در  مســکونی  واحــد 
مناطق سیل زده شعیبیه 
این شهرســتان تعمیر و 

بازسازی شد.
حسین پنبه دانه پور بیان 
کرد: این واحد های مسکونی به همت بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

استان خوزستان، فارس و کرمان بازسازی و تعمیر شده اند.
وی افزود: خوشــبختانه نهضت آســفالت در ۱۶ روستای این 
 بخش با اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی 

8۱ درصدی در حال اجراست.

 ناوگان مینی بوسی همدان •
در آستانه انقراض

همدان: رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل استان 
همدان گفت: به علت فشار اقتصادی ناشی از کرونا، گرانی قطعات 
و درآمد پایین تعداد زیادی از مینی بوس های ترمینال کبودراهنگ 

از دور خارج شدند.
وحید سخائیان با اشاره به اینکه ناوگان حمل ونقل عمومی یکی 
از صنوفی است که به واسطه کرونا به تعطیلی کشیده شد، اظهار 
کرد: در اوایل امســال که کرونا در کشور شایع شد، حمل ونقل 
برون شــهری به حالت تعطیلی درآمد و پــس از آن به مرور با 

محدودیت هایی فعال شد.

مجوز تورهای گردشگری گیالن لغو شد•
رشت: معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
همه  کــرد:  بیان  گیالن 
تورهــای  مجوز هــای 
گردشگری استان به دلیل 
بحــران کرونا تــا اطالع 

بعدی لغو و تا آن زمان تورگردانی غیرمجاز است.
حمیدرضا آذرپور گفت: با افــراد و گروه هایی که بدون توجه به 
تذکرات ستاد مبارزه با کرونا اقدام به تورگردانی می نمایند برخورد 
خواهد شد.  وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت حساس کرونا 
در سراسر کشور به منظور پیشــگیری از شیوع ویروس از ورود 
تورهای گردشگری به استان نیز تا اطالع ثانوی ممانعت می شود.

 ایجاد گرمخانه •
برای کارتن خواب های فردیس 

کرج: فرمانــدار فردیس 
البرز اعالم کرد:  اســتان 
و  جمــع آوری  بــرای 
کارتن خواب های  اسکان 
فردیــس  شهرســتان 

گرمخانه ایجاد می شود.
گفت:  اینانلو  ابوالفضــل 
همجواری شهرستان فردیس استان البرز با دو شهرستان شهریار 
و مالرد استان تهران سبب شده تا برای رفع آسیب های اجتماعی 

این سه شهرستان تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس باید کارتن خواب ها و معتادان این 
سه شهرستان جمع آوری و در هریک از این شهرستان ها گرمخانه 

مجزا ایجاد و ساماندهی شوند.
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کــه  نبــردي  نمــاز-  در  واحــدي   -۱
بیــن توابین به ســرکردگي »ســلیمان 
 صردخزاعــي« و ســپاه شــام درگرفت 
۲- جلــوه- کمربندفرضي زمین- درخت 
انگــور ۳- رنگ طبیعــت- صفحه اي در 
تیپــا ۴- ویتامیــن جدولي-  خــودرو- 
فبهــا- از فداییان اســالم ۵- ابزارجنگي 
قدمــا- خیــس- نــام دخترانــه وطني 
۶- اقامــت موقــت بین راهی مســافر - 
شیطان- تلف شــدن ۷- در زمین فوتبال 
بجوییــدش - جمله قرآنــي- صوت ندا 
8- پدربزرگ- سازمثنوي- پهلوان- پشم 
شــتر ۹- حرف همراهي- شــوم- صالح 
رمزمیله- روغن مالي کردن  ۱۰- درپناه- 
۱۱- تســمه کمر- جمع نقص- لحظات 
۱۲- موردســوال واقع شدن- رختشوي- 
بلــه ایتالیایي ۱۳- تیز- فریاد شــادي- 
یک حرف و ســه حرف ۱۴- سوداي ناله- 
فضا- سرشت ۱۵- پدر شعرنو فارسي- از 

وسایل کار نقاش

۱- پــول کاغذي- بمي بي آفــت ۲- واحد 
حافظه رایانــه اي- آبرو- صوت نداي بي ادب 
۳- گنج- یرقان- جانشــین ۴- برادرپدر- 
آبسال- شاعر ، نویســنده ، نقاش ، نوازنده 
پیانو ، و آهنگ ســاز اسپانیایي خالق کتاب 
»قصیده کولي« ۵- حزب کمونیســت در 
دوره مشــروطه را مي گفتند - پرنده تنهاي 
 لب آب- دوست داشــتن- الیه میاني لباس 
۶- اطالعــات رایانــه اي - از رشــته هاي 
 تحصیلــي دبیرســتاني- خــداي درویش 
۷- خدمــت مقــدس- نرمدلــي- مایــع 
دباغي 8- نوعي قایق تندروي مســابقه اي- 
 واحدي در زمان- شــهر نیروگاه- ثروتمند 
۹- گرداگرد دهان- واحدفشــار- همدیگر 
شــبیه  میــوه اي  آذري-  گوشــت   -۱۰
گوجه فرنگي که به علت دارابودن رنگدانه های 
پلی فنولیک ، خاصیت ضدســرطانی دارد- 
درســت ۱۱-زانوي در- سازشاکي- نیم تنه 
مردانــه- نابودي ۱۲- پرتوها پس از عبور از 
این نوع عدســي از هــم  فاصله مي گیرند- 

خواهــان- پیمــودن ۱۳- گاهــي از مادر دلســوزتر 
 مي شود – شــهر تاریخي و پایتخت آلمان- خسیس 
 ۱۴- لحظــه- نوعــي نمک خوراکــي- قانون مغولي 

۱۵- زیرکي- بازپس گرفتن

  عمودی  افقی

در گفت وگوی قدس با معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی عنوان شد 

تقاضای طالق؛ زنان پنج برابر مردان! 
محبوبه علیپور: بنا بر آمارها خراسان رضوی 
در مقولــه طالق همــواره جزو اســتان های 

صدرنشین کشور محسوب می شود.
معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی خراسان 
رضوی با تأیید این امر می گوید: استان ما طی 
۱۰ ســال گذشــته بیش از میانگین کشوری 
طالق داشته است البته طی سه سال اخیر در 
این زمینه رشدی نداشتیم و اگر شاهد تغییرات 
آماری هســتیم، این مسئله ناشی از تحوالتی 

است که در دیگر استان ها رخ داده است.
دکتر غالمحسین حقدادی می افزاید: وضعیت 
وقوع طالق در شهرستان های استان خراسان 
رضــوی بر اســاس کیفیت زندگی ســاکنان 
تفاوت هایی دارد. چنانکه آمار طالق در برخی 
مناطق حتی بیش از میانگین کشــوری است 
البته بر اساس نسبت جمعیت مشهد، نیشابور و 
تربت حیدریه در جایگاه های نخست طالق در 
استان قرار دارند و در مقابل در شهرهایی نظیر 
خلیل آباد، مه والت و بجستان آمار طالق چندان 

چشمگیر نیست. 
وی با اشــاره به وضعیت درخواست طالق نیز 
می گوید: امروزه به دنبال تحوالت اجتماعی که 
در چند دهه اخیــر رخ داده، مردان بر خالف 
گذشته تمایلی به درخواســت طالق ندارند؛ 
در حال حاضــر ۷درصد از متقاضیان طالق را 
مردان تشکیل می دهند. همچنین حدود ۶۰ 
درصد طالق ها توافقی اســت امــا حدود ۳۴ 
درصد طالق ها از ســوی زنان مطرح می شود، 
به این ترتیب زنــان پنج برابر مردان متقاضی 
طالق هستند. البته آمار اندک مردان حکایت 
از عدم تمایل آن ها به طالق نیست بلکه این امر 
متأثر از شرایط اقتصادی است؛ زیرا در صورت 
درخواست طالق از ســوی مرد؛ وی ناگزیر به 
انجام تعهداتی در برابر همسر می شود. از همین 
رو شاهدیم که مردان برای تسهیل روند جدایی 
تن به توافق با همسر می دهند، البته پیامدهای 
طالق توافقی بر خانواده از طالق های یکطرفه 
کمتر است؛ چراکه حکایت از انجام گفت وگو و 

دخالت های کدخدامنشانه دارد. 
حقدادی در ادامه تصریح می کند: میانگین سن 
طالق در زنان حدود ۳۳ سال و در مردان حدود 
۳۶ سال اســت، البته در تمامی سنین شاهد 
وقوع طالق هستیم اما بیشترین میزان طالق ها 

را ســنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی 
می بینیم و بیشترین ازدواج ها 
نیــز در همین رده ســنی 
اتفاق می افتــد. از همین رو 
کودک همسری  اینکه  تصور 
تأثیر قابل توجهی بر رشــد 
طــالق دارد چنــدان قابل 
اطمینــان نیســت؛ چراکه 
ماهیت کودک همسری ها در 
مناطق مختلف تفاوت دارد. 
چنانکه در برخی مناطق که 
است،  ساختار سنتی حاکم 
کودک همسری پذیرفته شده 
و خانواده ها نیز از همســران 

جــوان حمایت می کنند بنابرایــن در چنین 
مناطقی کمتر طالق رخ می دهد. در حالی که 
در مناطقی دیگر، کودک همســری در شرایط 
آسیب زا و تحمیلی اتفاق می افتد. از همین رو 
به طور طبیعی ازدواج دوام چندانی نداشته و به 

طالق ختم می شود. 
وی درباره تأثیر آسیب های اجتماعی بر میزان 
طالق در اســتان خراسان رضوی می افزاید: به 
طور قاطع نمی تــوان در این زمینه اظهار نظر 
کرد زیــرا پژوهش فراگیر و قابل اطمینانی در 
زمینه مقایســه تأثیر آسیب های اجتماعی بر 
وقوع طالق در استان های کشور صورت نگرفته 

بررســی  با  چنانکه  اســت. 
وضعیت آسیب های اجتماعی 
می توان گفت؛ اســتان هایی 
هستند که برای نمونه از نظر 
شیوع اعتیاد، وضعیت مشابه 
اســتان ما را دارند اما طالق 
نیست  چشــمگیر  آن ها  در 
را  اســتان هایی  و همچنین 
می بینیم که از نظر شــیوع 
خشونت قابل توجه هستند اما 
همچنان آمار طالق در آن ها 
پایین اســت. البته زمانی که 
علل و عوامل مراجعه زوجین 
به مراکز مشــاوره را بررسی 
می کنیم، مســائلی همانند خشونت خانگی، 
میزان رضایتمندی زناشویی و اعتیاد از عوامل 

قابل توجه محسوب می شوند.

 بازده 30 درصدی مشاوره س
در سازش زوج ها

معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی خراسان 
رضوی همچنین می گوید: خوشبختانه از سال 
۹۵ که سامانه طالق راه اندازی شده اقدام های 
مؤثری در روند اصالح روش های طالق شکل 
گرفته، چنانکه طی چهار سال اخیر به حدود 
۱۰۰ هزار زوج مشــاوره داده شــده است، از 

همیــن رو در حدود ۴8 درصــد زوج های یاد 
شده به صلح و سازش رسیده اند. بنا بر همین 
اطالعات می توان ادعا کرد که فرایند مشاوره در 
کنار دیگر روش های پیشنهادی نقش مؤثری 
در کاهش طالق داشته است. ناگفته نماند که 
فقط ۱8 درصد سازش ها در مراکز مشاوره رخ 
داده، بنابراین معتقدم طالق هایی که در حال 
حاضر رخ می دهد؛ آسیب های کمتری نسبت 
به موارد گذشــته دارد زیــرا چه زوج ها صلح 
کنند و چه مســیر به طالق منجر شود، تمام 
زوج ها بیش از پنج جلسه مشاوره ای را سپری 
 می کنند. طی چهار ســال گذشــته بیش از 
۶۰۰ هزار ساعت جلسه مشاوره برای متقاضیان 
طالق داشته ایم. همچنین سازمان بهزیستی در 
راستای وظایفش برای بیش از ۴۰ هزار جلسه 
مشاوره یارانه پرداخت کرده و برای انجام حدود 
۲۰ هزار ســاعت مشاوره از مراکز دولتی بهره 
گرفته اســت. در حال حاضر نیــز 8۵ مرکز 
مشاوره در اســتان فعال هستند که عملکرد 
آن ها در کاهش طالق در برخی مناطق قابل 
تأمل است. چنانکه در شهرهای سبزوار، قوچان 
و سرخس بیشترین میزان سازش ها را شاهدیم 
و نتیجه مداخالت مشــاوره ای به بیش از ۳۰ 
درصد می رسد، در صورتی که به طور میانگین 
این میزان در اســتان حدود ۱8 درصد برآورد 

می شود.

مردان بر خالف 
گذشته تمایلی به 
درخواست طالق 
ندارند؛ در حال 

حاضر 7درصد از 
متقاضیان طالق 

را مردان تشکیل 
می دهند

بــرشبــرش

سرور هادیان: تولید فیلم کوتاه »کارتن خیس« در حمایت از 
کاالی ملی از پنجشنبه گذشته کلید خورد.

کارتن خیس به نویسندگی و کارگردانی مشترک آزاده بذرافشان 
و مهدی علیزاده برای شــرکت در جشــنواره پاســارگاد و سایر 

جشنواره ها ساخته خواهد شد.
آزاده بذرافشان، متولد ۶۹ و کارشناس روان شناسی می گوید: این 
فیلم به نویسندگی و کارگردانی مشترک من و آقای مهدی علیزاده 
است که تهیه کنندگی آن با انجمن سینمای جوان دفتر مشهد نیز 

به صورت مشترک است. 
وی می افزاید: این فیلم از پنجشنبه کلید خورده و درباره حمایت 

از کاالی ایرانی است.
این هنرمند فیلمســاز جوان شهرمان تصریح می کند: این فیلم 
روایت دانش آموزی اســت که دغدغه شرکت در مسابقه انشای 
مدرسه را دارد تا بتواند جایزه نفیس مسابقه را دریافت کند و به 

پدرش که دچار مشکل مالی شده از این طریق کمک کند و... . 

فیلمی برای جشنوارهس
این هنرمند فیلمساز خاطرنشان می سازد: فیلم کوتاه کارتن خیس 
را برای شرکت در جشــنواره پاسارگاد در حال ساخت داریم که 
موضوع این جشنواره حمایت از کاالی ایرانی و رشد ملی است و 

امیدواریم به جشنواره های دیگر نیز راه یابد. 

وی در ادامــه اذعان می دارد: این فیلم حدود ۷ دقیقه پیش بینی 
شده و لوکیشن ها کوچه، حیاط، مدرسه و... است.

این بانوی فیلمساز جوان درباره سایر عوامل این فیلم کوتاه تصریح 
می کند: فیلمبردار فیلم؛ محسن نارنجانی، مدیر تولید و صدابردار؛ 

سهراب سلطانی و منشی صحنه؛ فاطمه بذرافشان هستند.
این نویســنده و کارگردان جوان درباره ورودش به فضای سینما 
می افزاید: از کودکی به شعر و داستان عالقه مند بودم و از سال 8۷ 
در کالس های فیلمنامه نویسی سروش به صورت جدی نوشتن را 

ادامه دادم و بعدها با انجمن سینمای جوان آشنا شدم.
وی با اشاره به این نکته که در دوران دانشجویی ، فیلمنامه نویسی 
را هــم  به صورت جدی ادامه داده اســت، بیان می دارد: بعدها با 
انجمن ســینمای جوان آشنا شــدم و در کالس های آن شرکت 
کردم. همچنین دو سالی است که در انجمن هستم و به ساخت 

فیلم های کوتاه مشغول هستم.
او درباره نخستین اثرش می گوید: اولین کارم »حث« نام داشت که به 
معنای به سختی نفس کشیدن است؛ این فیلم کوتاه به آلودگی هوا، 
تأثیر منفی زندگی ماشینی حتی روی تربیت کودکان اشاره دارد. این 

فیلم در سال ۹۷ ساخته شده و به چند جشنواره ارسال شده است.

تولید هشت فیلم کوتاهس
در ادامه مهدی علیزاده نیز می گوید: متولد سال۷۷ در مشهد 

و دانشجوی رشته سینما گرایش تدوین هستم.
وی کــه به صورت مشــترک نویســندگی و کارگردانی کارتن 
 خیس را به عهده دارد، می افزاید: از ســال ۹۶ کارم را با تدوین با 
صدا و سیما شروع کردم و یک سالی را نیز در باشگاه خبرنگاران 
جوان مشــهد تدوین را ادامه دادم. در کنــار آن نیز فیلم کوتاه 
می ســاختم و پس از آن مدتی در تئاتر فعالیتــم را ادامه دادم و 
سپس وارد انجمن سینمای جوان شدم و مدت دو سالی است که 
در انجمن سینمای جوان دفتر مشهد مشغول تولید و ساخت فیلم 

کوتاه و مستند هستم.
وی در ادامه با اشــاره به آنکه در رزومه هنری خود تولید بیش از 
هشت فیلم کوتاه را دارد، می گوید: عالوه بر تولید این فیلم ها، به 
صورت حرفه ای چهار فیلم کوتاه را ساختم که فیلم کوتاه کارتن 

خیس چهارمین کار تولید و ساخت فیلم کوتاه من است. 
این هنرمند فیلمســاز جوان شهرمان تصریح می کند: فیلم های 

کوتاه تولیدی من شامل حث، حسرت، مستند شیروان و... است.

در گفت وگو با فیلمسازان جوان مشهدی عنوان شد

»کارتن خیس« دغدغه حمایت از کاالی ملی

گپگپ
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