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چند روزی اســت که صف های شلوغ نانوایی ها و 
کم دادن نان به مشتریان در صالح آباد، اهالی این 
شهرستان را کالفه کرده و داد همگان را درآورده 
است. یک شــهروند صالح آبادی می گوید: مدتی 
اســت که تعطیلی زودهنگام نانوایی ها و دست 
خالی ماندن برخی از مشــتریان برای تهیه نان 
موجب نارضایتی مردم شده و گالیه مندی مردم 

را در پی داشته است، به همین...

پس از صدای چند بوق صــدای لرزان پیرمردی در 
پاسخ به پرسش من، که سالم، پدر شهید محمدعلی 
پلیان هستین؟ این است که آرام می گوید، بله دخترم ، 
توضیح که می دهم، درمی یابم، حاج آقا غالمحسین 
متولد ۱۳۱۴ و بازنشسته بیمارستان است. او می گوید: 
دخترم حالم خوب نیست و دیگر برای بیان بسیاری از 
موارد، ذهنم یاری نمی کند، گوشی را به همسرش که 

می دهد، تأکید می کند... .......صفحه 2 .......صفحه 2 

کرونا»میزخدمت«رااحیامیکند؟
معاونقضاییرئیسکلدادگستری

خراسانرضویتأکیدکرد

مبارزهقاطعانه
باجرایمخاصوخشن

دردستورکاراست

.......صفحه ۳

باغدارانفارسی
دغدغهصادراتدارند

یاقوت ایران 
در انتظار 

درخشش مجدد 
در بازار های جهانی

 انار ایران یا همان یاقوت سرخ که بسیاری از کشورهای حوزه 
خلیج فارس و همچنین اروپایی حسرت آن را می خورند امسال 
به دلیل سایه اندازی کرونا و همچنین محدودیت های صادراتی 
به دلیل تحریم ها، سرنوشتش در هاله ای از ابهام قرار دارد. کشور 
ما در زمره ســومین تولیدکننده این محصول قــرار دارد و در 
این میان اســتان فارس تولید ۳0 درصد انار کشور را بر عهده 
دارد که حاال دغدغه فروش این محصول بر باغ های آن ســایه 
انداخته است. از مشکالتی مانند نبود صنایع تبدیلی و فراوری 
و همچنین کمبود ماشــین آالت و دستگاه های میوه چینی تا 
بســته بندی و آفت کرم گلوگاه انار که بگذریم امسال صادرات 
انار به سایر کشور های جهان به مهم ترین  دغدغه باغداران تبدیل 

شده است...

قدس پس از بررسی میدانی 10 اداره در مشهد، وضعیت ارائه خدمات در آن ها را واکاوی کرد

.......صفحه 2 

توصیههایادارهکلدامپزشکیاستان
بهمرغداران

آنفلوانزای
فوقحادپرندگان

درکمیناست

حجت االسالم والمســلمین فروتنی گفت: در سایه تعامل با سایر 
نهادهای ذی ربط شــاهد مقابله با مجرمــان حرفه ای و مرتکبان 
جرایم خاص و خشن هستیم و به دادستان های عمومی و انقالب 
شهرستان های استان نیز تأکید شده با هر گونه اقدامی که موجب 

اخالل در نظم و امنیت عمومی و سلب...

.......صفحه ۳ 

صدور۱۳۴فقرهجوازصنعتی•
درسبزوار

ایسنا:رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: ۱۳۴ 
فقره جواز تأسیس و طرح توسعه صنعتی با سرمایه  گذاری 
۱۵هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال از ابتدای ســال جاری در این 
شهرستان صادر شده اســت. علی امیدبخش اظهار کرد: با 
اجــرای این طرح های صنعتی برای 2هــزار و ۳۸۸ نفر در 
شهرستان سبزوار اشتغال مستقیم فراهم شد. وی تصریح 
کرد: تعداد جواز تأسیس صنعتی در این شهرستان طی نیمه 
نخست سال گذشته ۸0 مورد با پیش بینی سرمایه گذاری 
2هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال و اشتغال زایی برای هزار و ۵۸9 
نفر بود. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ســبزوار گفت: 
عمده جوازهای تأسیس صنعتی صادر شده در سبزوار مربوط 
به انواع صنایع فلزی، چوبی و غذایی هستند. وی عنوان کرد: 
همچنین از ابتدای سال جاری ۱۵ فقره پروانه بهره برداری 
با سرمایه گذاری 2۱۵ میلیارد ریال و اشتغال زایی برای 2۳۸ 

نفر در این شهرستان صادر شد.

تعطیلیکاملشهرهایقرمزومشکی•
ضروریاست

ایسنا:رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد گفت: تعطیلی 
کامل شهرهای قرمز و مشکی ضروری  است و هیچ مسئله ای 
اعم از مشکالت اقتصادی مهم تر از جان مردم نیست. محسن 
گچ پزان اظهار کرد:  در حال حاضر با وجود وضعیت قرمز مشهد 
کادر درمان با مشکل باال بودن حجم بیماران و کمبود کارکنان 
مواجه هستند. فشار کار بسیار زیاد است و متأسفانه هیچ راهی 

هم برای کاهش تعداد بیماران پیدا نمی شود.  
گچ پزان افزود: تعطیلی کامل شــهرهای با وضعیت ســیاه 
و قرمز ۱00درصد ضروری اســت و هیچ مســئله ای اعم از 
مشکالت اقتصادی از جان مردم مهم تر نیست. دلیل اینکه 
این تعطیلی کامل اعمال نمی شود را نمی دانیم. ما حتی در 
حال حاضر نمی دانیم در اوایل کرونا هستیم یا اواخر آن. به 
امید خدا با ســاخت و توزیع واکسن، مشکالت این بیماری 
حل می شود اما با این روند و روزهای سرد پیش  رو، وضعیت 

روز به  روز بدتر خواهد شد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  شرکت تعاونی مصرف دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی  به شماره ثبت 15136  )نوبت  اول (  تاریخ   99/8/22
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 بدین وس��یله از کلی��ه اعضای  ش��رکت مذکور ویا 
نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا در جلسه 
مجم��ع عمومی عادی بطور فوق الع��اده  )نوبت اول( 
ش��رکت که راس س��اعت 13  م��ورخ   99/9/19 ودر 
محل سالن اجتماعات دانشگاه علوم اسالمی رضوی   

تشکیل میشود حضور بهم رسانند .
ضمن��ا از داوطلب��ان عضوی��ت در هیئ��ت مدیره ویا 
بازرس��ی دعوت میش��ود ظرف یک هفت��ه از تاریخ 
دعوتنامه ب��ه آدرس دفتر ش��رکت مراجعه وتقاضای 
خ��ودرا کتب��ا به مدیر عام��ل  تحویل ورس��ید دریافت 

نمایند.
ندارن��د  را  جلس��ه  در  حض��ور  ام��کان  کس��انیکه 
میتوانن��ددر س��اعات اداری  ت��ا .99/9/17 به دفتر 
شرکت مراجعه ووکالت کتبی خودرا به شخص مورد 

نظر جهت ش��رکت در جلس��ه ارائه نمایند ضمنا هر 
عضو حداکثر وکالت س��ه نفر وهر غیر عضو میتواند 

وکالت یک نفر را عهده دار باشد.
دس��تور جلس��ه:  1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره 

وبازرس شرکت 
2- اتخاذ  تصمیم در خصوص تصویب تراز مالی  سال 98

3- اتخاذ تصمیم در خصوص  بودجه سال 99
4- انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره 

وبازرسان 
5- تصویب نابرابری سهام اعضا

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
7- دادن ماموری��ت ب��ه هیئ��ت مدی��ره جهت ثبت 

تغییرات تعاونی
 هیئت مدیره تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت تعاونی حمل و نقل 
شایان ترابر ایرانیان تاریخ انتشار نوبت اول 

1399/08/22
 

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ای تعاون��ی دع��وت بعمل                
م��ی آید ک��ه در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور             
فوق العاده نوبت اول که در تاریخ 1399/09/22 در 
محل دفتر شرکت به آدرس کیلومتر 16 جاده فریمان، 
سه راه جیم آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه :
1-  استماء گزارش هیئت مدیره و بازرسان 

2-  طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398
3-   طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4-   انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
5-  انتخاب هیئت مدیره شرکت

6-  انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
در صورتی که حضور عضوی میسر نمیباشد میتواند 
ح��ق رای خ��ود را بموجب وکالت نامه ب��ه عضو دیگر 

واگذار نماید. 
عضو م��ی تواند به هم��راه نماین��ده قانونی خود در 
تاری��خ 20 و 21 آذر 99 در س��اعات اداری به آدرس 
مح��ل برگ��زاری مجمع مراجع��ه و برگ��ه وکالت خود 
را ارائ��ه نمای��د. همچنی��ن اف��رادی ک��ه متقاض��ی 
کاندیداتوری هیئت و بازرس��ی می باشند میتوانند 
در تاری��خ های 20 و 21 آذر 99 در س��اعات اداری به 
آدرس محل برگ��زاری مجمع مراجعه و فرم مربوطه 

را تکمیل نمایند. 9ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 179 ) نوبت دوم(
بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن مهر و یا نمایندگی قانونی ایشان دعوت میشود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 1399/09/07 به آدرس مشهد 
قاسم آباد - بلوار حجاب روبروی خیابان رازی داخل کوچه اول باغ نشاط تشکیل میشود حضور بهم رسانند. ضمنا 
اعضاء محترم که امکان حضور در جلسه را ندارند میتواند  همراه با موکل خود تا تاریخ 1399/09/06 به دفتر شرکت به 
آدرس بلوار جالل آل احمد، جالل آل احمد 35 پالک 134 مراجعه و وکالت کتبی خود را به شخص مورد نظر جهت شرکت 
در جلسه ارائه نمایند. ضمنا هر عضو وکالت سه نفر و هر غیر عضو می تواند وکالت یک نفر را برعهده داشته باشد.

دستورجلسه:
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 98  1-استماع گزارش هیئت مدیره بازرس   

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی  3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 99  
هیئت مدیره شرکت 5- اتخاذ تصمیم در مورد اخراج تعداد 30 نفر اعضاء بدهکار  
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم(
شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی طلیعه داران سحاب توس شماره ثبت 15892

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی به طور فوق العاده ش��رکت تعاونی تولیدی توزیعی طلیعه داران س��حاب توس در روز 
دوشنبه مورخ   1399/09/03 راس ساعت 9 در محل  دفتر شرکت    برگزار میشود.از کلیه اعضای محترم دعوت می شود

 با در دست داشتن برگه سهم جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد،میتوانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه

 کتبی به فرد دیگری واگذار نماید. در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر فرد غیر عضو 
تنها یک رای خواهد بود .   اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 8 تا 10  روزهای 
8/28/ 99  و  99/8/29به محل ش��رکت مراجعه تا پس از تائید وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز  ورقه ی 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه: 1  -  استماع گزارش هیئت مدیره    2 - استماع گزارش بازرس     3 - ارائه وتصویب صورتهای مالی 

وتراز سال 1398     4 - ارائه گزارش بودجه سال 1398 و طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
5 - اخذ مجوز فروش سوله های متعلق به شرکت    6 -  اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال 1398

7 - انتخ��اب ب��ازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک س��ال    ضمنا داوطلبان عضویت در س��مت بازرس ش��رکت 
موظفن��د از تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی حداکثر به مدت یک هفت��ه جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه و 

,ع هیئت مدیره مدارک الزم را ارائه نمایند
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی  مصرف دانشگاه  علوم اسالمی 

رضوی به شماره ثبت 15136 نوبت اول 
تاریخ انتشار  99/8/22

بدین وسیله از کلیه اعضای  شرکت مذکور ویا 
نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت میشود تا در 
جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده )نوبت اول( 
ش��رکت که راس س��اعت 12 مورخ  99/9/5در 
محل سالن اجتماعات دانش��گاه علوم  اسالمی 

رضوی تشکیل میشود حضور بهم رسانند .
کس��انیکه امکان حض��ور در جلس��ه را ندارند 
میتوانن��د در س��اعات اداری ت��ا 99/9/3 ب��ه 
آدرس دفت��ر ش��رکت مراجع��ه  ووکالت کتبی 
خودرا به ش��خص م��ورد نظر جهت ش��رکت در 
جلس��ه ارائ��ه نمایند ضمنا هر عض��و وکالت 3 
نف��ر وهر غیر عضو میتوان��د وکالت یک نفر را 

عهده دار باشد.
دستور جلسه:

1- اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش اساسنامه 
جدید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

2- اصالح ماده 12 اساسنامه )شرایط اختصاصی 
عضویت(

3- اص��الح ماده 22 اساس��نامه )تعداد اعضای 
هیئت مدیره(

4-اصالح ماده 36 اساسنامه)تعداد بازرسی(
5- دادن وکالت جهت انجام تغییرات ثبتی

9ع هیئت مدیره 
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ش�هرداری تایباد در نظر دارد  به اس�تناد مجوز ش�ورای محترم اس�امی ش�هر تایباد نس�بت به 
واگذاری امورات تامین نظم و امنیت ایستگاه اخذ بهای خدمات اتباع واقع در جنب کشتارگاه 
تا س�قف مبلغ 1/320/000/000 ریال به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، 
لذا از کلیه ش�رکت های خدمات حفاظتی دارای مجوز دعوت می گردد جهت دریافت اس�ناد 
مناقصه و ارایه پیش�نهادات خود حداکثر تا س�اعت 14 مورخ 99/09/03 به ش�هرداری مراجعه 

نمایند.
-محل دریافت اس�ناد مناقصه اداره حراس�ت ش�هرداری و آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ 

99/09/03  می باشد.
-محل تحویل پیش�نهادات دبیرخانه ش�هرداری و آخرین مهلت تحویل پیش�نهادات ساعت 14 

مورخ 99/09/03 می باشد.
-ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 66/000/000 ریال می باشد.

-در صورتی که برندگان اول تا س�وم از پیشنهاد خود عدول نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
س�ایر اطاعات و جزئیات در اس�ناد مناقصه قید شده اس�ت و متقاضیان محترم می توانند جهت 

کسب اطاعات بیشتر با شماره 
545222655 -051  تماس حاصل فرمایند.

)) آگهی تجدید مناقصه((  نوبت دوم
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ایوب سیدالحسینی-شهردار تایباد 

ایسنا:در شــرایطی که ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا فعالیت مشاغل 
غیرضروری را از ساعت ۱۸ سه شنبه گذشته به مدت یک ماه محدود 
کرده است، اما همچنان ساعت کاری حمل ونقل عمومی مشهد تغییری 
نکرده اســت. مطابق مصوبات ســتاد ملی مبارزه با کرونا در راستای 
حفاظت از سالمت مردم و جامعه، فعالیت تمام مشاغل گروه های 2، ۳ 
و ۴ از سه شنبه گذشته به مدت یک ماه از ساعت ۱۸ عصر محدود شده 
است و یکی از موارد گروه سه کاهش زمان فعالیت مترو و حمل ونقل 

درون شهری است. 
پس از ابالغ مصوبات ستاد مبارزه با کرونا به تمام استان های کشور، معاونت 
حمل ونقل عمومی شهرداری تهران، نظر به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با 
کرونا مبنی بر اعمال محدودیت یکماهه برای فعالیت این گروه از مشاغل، 
نسبت به کاهش ساعت کاری حمل ونقل عمومی شهر تهران اقدام کرده و 
ساعت کاری مترو و اتوبوس تهران تا ساعت 20:۳0 کاهش پیدا کرده است. 
با وجود تعطیلی اجباری مشاغل گروه های 2، ۳ و ۴ از ساعت ۱۸ به مدت 
یک ماه، جابه جایی ضروری شهروندان به وسیله ناوگان حمل ونقل عمومی 
شهری نیز به حداقل خواهد رسید و با اعمال محدودیت در ساعات کاری 
مترو و اتوبوس مشــهد می توان رفت وآمد غیرضروری شهروندان را نیز به 

حداقل رساند. 

محمدرضا هاشــمی، فرمانــدار مشــهد در خصــوص اینکه چرا 
تاکنون کاهش ســاعت فعالیت حمل ونقل عمومی در مشهد اجرا 
نشــده اســت، گفت: ما این موضوع را به شــهرداری مشهد ابالغ 
کرده ایم. وی ادامه داد: در ســاعات ابتدایی صبح روز گذشته تمام 
دستورالعمل ها به شــهرداری و تمام مراجع متولی کار به صورت 
کتبی ابالغ شــده است. بر خالف این اظهارات فرماندار مشهد اما 
مجتبی بهاروند، عضو کمیســیون حمل ونقل شورای شهر مشهد 

این موضوع را تکذیب می کند.

مجتبی بهاروند، عضو کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای شهر 
مشــهد در پاسخ به این پرسش که با وجود اعمال محدودیت در فعالیت 
بسیاری از مشاغل از ساعت ۱۸ بیستم آبان ماه به مدت یک ماه، آیا تغییری 
در ســاعت کاری ناوگان حمل ونقل عمومی مشهد اعمال خواهد شد یا 
خیر، اظهار کرد: طی استعالمی که ظهر امروز)دیروز( از معاونت عمران، 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گرفته ام هنوز از سوی ستاد مقابله با 
کرونای استان در این خصوص تصمیمی گرفته نشده و برنامه ای از سوی 

آنان به شهرداری ابالغ نشده است. 
وی با اشاره به اینکه شورای شهر و شهرداری مشهد تابع دستورات ستاد 
مقابله با کرونای خراســان رضوی هستند، ادامه داد: به شخصه معتقدم 
که اگر به مدت چند هفته در فعالیت ناوگان حمل ونقل عمومی مشــهد 
محدودیتی اعمال نشــود، وضعیت قرمز شــیوع ویروس کرونا در مشهد 
همچنان تداوم خواهد داشــت. در حالی که با توجه به وضعیت بحرانی 
و قرمز مشهد و خراسان رضوی هر چه زودتر باید تصمیماتی در راستای 
پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا گرفته شود، اما همان تصمیماتی هم که در 
سطح کشور برای این استان و شهر گرفته شده به درستی اجرا نمی شود 
و تاکنون تصمیمی در راستای کاهش ساعت فعالیت حمل و نقل عمومی 

نداشته ایم و این موضوع بین نهادهای مربوطه در حال پاسکاری است.

تعلل در کاهش ساعت فعالیت حمل ونقل عمومی مشهد

.......صفحه ۴



قدس پس از بررسی میدانی 10 اداره در مشهد، وضعیت ارائه خدمات در آن ها را واکاوی کرد

کرونا » میز خدمت« را  احیا می کند؟ 
قدس: در ماه های ابتدای اجرای »میز خدمت« 
هرچند کند و گاهی ناقص شاهد شکل گیری 
این طرح در دستگاه های مختلف بودیم اما به 
مرور به جای آنکه تغییراتی در راستای تقویت 
و توسعه این سامانه خدمت رسانی داده شود در 
برخی از ادارات کارکرد میز خدمت کمتر شد 
و تقریباً به همان شیوه سنتی سابق مراجعان 
این دســته از ادارات مســتقیماً به واحدهای 
مورد نظر مراجعه می کردند و متصدیان میز 
خدمت صرفاً به راهنمایی بسنده می کردند. از 
ســوی دیگر بنا به اعالم متولیان این موضوع 
در سازمان برنامه ریزی قرار بر این بود که میز 
خدمت ادارات از حالت فیزیکی خارج و تبدیل 
به میز خدمــت الکترونیکی یا همان مجازی 
شود که بسیاری از دســتگاه ها به این روش 

عمل کردند.
بررسی سابقه این طرح به ما می گوید اواسط 
تیر ســال 97 بود که کوکب موسوی، معاون 
توســعه مدیریت و سرمایه انســانی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: 
»با راه اندازی میز خدمت در 70 دستگاه اداری 
این استان از ابتدای تیر ماه جاری ارائه خدمت 
به مردم در محلی غیر از »میز خدمت« ممنوع 
بوده و نقض مقررات محسوب می شود. در این 
چارچوب ارجاع مردم به واحدهای ســازمانی 
و کارشناســان در داخل ادارات نیز ممنوع و 
نقض مقررات اســت. این ســاختار اداری در 
پی تصویب »منشــور حقوق شــهروندی« در 
28 اســفند 1395 و صدور بخشنامه مورخه 
یکم خــرداد 1397 نهاد ریاســت جمهوری 

اسالمی ایران راه اندازی شده است. 
در ایــن ارتباط دســتگاه های اجرایی مکلف 
هستند تنها از طریق میز خدمات الکترونیکی 
یــا حضــوری کــه در طبقه نخســت یا در 
دسترس ترین مکان مراجعان قرار دارد ارباب 
رجــوع را پذیرش کرده و حتــی المقدور در 
همان مــکان از طریــق فرایندهای تجمیع 
شده در میز خدمت درخواست های مراجعان 
پذیــرش و خدمات الزم به آن ها ارائه شــود. 
اجرایی مکلف هستند هنگام  دســتگاه های 
پذیرش ارباب رجوع و دریافت مدارک، زمان 
صدور پاســخ نهایی خدمت را در قالب رسید 
به شهروندان اعالم و امکان رهگیری مراحل 
گردش کار خدمات درخواســت شــده را از 
طریق ارائه کد رهگیری منحصر به فرد برای 
ارباب رجوع فراهم کنند. هدف از اجرای این 
طرح جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، 
تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از ســرگردانی 
مردم در ســاختمان های اداری دستگاه های 
اجرایی، پیشــگیری از امکان برقراری ارتباط 
غیراصولی و مفســده آمیز با کارکنان دولت و 

ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد است«.

با تمام این اوصاف به منظور 
بررسی میدانی سرنوشت میز 
خدمت در ادارات مشهد به 
ویــژه در ایــن روزها که به 
دلیل شــیوع کرونا ضرورت 
مواجهه هــای  از  کاســتن 
دوایر  در  مراجعان  مستقیم 
دولتــی دوچندان شــده به 
اداره مراجعه کردیم  چنــد 
که مشاهداتمان را در ادامه 

می خوانید.

 آب منطقه ای س
در شــرکت آب منطقــه ای 
ورود ارباب رجوع به طبقات 
ممنوع اســت و نگهبان این 

شــرکت با در دست داشــتن ابزار کنترلی از 
قبیل تب سنج مجری پروتکل های بهداشتی 
اســت و مراجعان را راهنمایــی می کند تا از 
طریق دو دســتگاه تلفن که در گوشه سالن 
ورودی قــرار دارد با قســمت مربوطه تماس 

گرفته و پیگیر کار خود باشند. 
هرچند محلــول ضدعفونی هم روی میز قرار 
دارد و تعداد افرادی که قبل و بعد دست زدن 
به تلفن دســت خــود را ضدعفونی می کنند 
اندک هســتند و همین تجهیــزات می تواند 

عامل انتقال ویروس باشد.
نامه های ارباب رجوعان توسط یکی از کارکنان 
گرفته می شــود تا آن ها به طبقات دیگر وارد 
نشــوند اما نکتــه تأمل برانگیز این شــرکت 
آنجاســت که گوشه ســالن ورودی تابلو میز 
خدمت بر ســردر یک اتاق زده شــده، وقتی 
وارد آنجا می شــوم کارمنــد مربوطه در حال 
مطالعه کتاب اســت و وقتی از وی می پرسم 
چــرا وظیفه میــز خدمت را عمــاًل نگهبان 
شرکت انجام می دهد، وی می گوید: متأسفانه 

مراجعان بیشتر به دنبال آن 
هستند تا خودشان مستقیماً 
با کارمند و کارشناس مورد 
نظر صحبت کنند و تمایلی 
برای مراجعه به میز خدمت 

ندارند.

ثبت احوالس
ثبت احوال هم مانند همیشه 
پر از مراجعه کننده اســت و 
مقابل هر کارمند چند نفر به 
صف شده اند؛ ورودی این اداره 
از میز خدمت  هیچ نشانه ای 
ندارد و اینجا ســرباز نیروی 
محل،  در  مســتقر  انتظامی 
پاسخ مراجعان را هم می دهد!

پروتکل ها تنها در داشتن ماسک خالصه شده 
و مراجعــان فاصله الزم را رعایت نمی کنند و 
مانند همان چرخه قدیمی بیشــتر مراجعان 
الزامــاً باید به یک اتــاق خاص مراجعه کنند 
و تمهیداتی اندیشــیده نشــده کــه حداقل 
خدمت رسانی به نحوی باشد که همه مقابل 
یــک اتاق به صف نباشــند. بــه عنوان یک 
شــهروند به روابط عمومی مراجعه می کنم و 
می گویم چــرا میز خدمت در این اداره وجود 
ندارد یا سیستمی که بخشــی از فرایندها از 
حالت ســنتی خارج شود که کارمند مربوطه 
می گوید اینجا امکان پیاده سازی میز خدمت 
وجــود ندارد چون بایــد از هر مراجعه کننده 
اثر انگشــت یا امضا گرفته شود و راهی برای 

کاستن ترددها نیست. 
بــا این حال و با وجود ادعاهــای این فرد باز 
هم به نظر می رسد با استفاده از سیستم های 
الکترونیکی جدید هم می توان از مراجعات این 
اداره کاســت و هم اینکه از ازدحام مراجعان 

کم کرد.

میز خدمت گمشده در هیاهوی کروناس
اداره تعاون و کار مشــهد، جهاد کشــاورزی 
اســتان و دارایی و مالیات در غرب مشــهد، 
شــرکت برق و شــهرداری و پســت منطقه 
قاسم آباد و چند اداره دیگر در محدوده بولوار 
وکیل آباد هم شــرایط مشابهی دارند؛ به بیان 
ساده اینکه گویا میز خدمت در هیاهوی کرونا 
گم شده و هر چند برخی از ادارات میز خدمت 
الکترونیکی راه اندازی کرده اند اما مراجعان این 
ادارات بــه جای آنکه خدمــت خود را از یک 
واحد متمرکز تحت عنوان میز خدمت دریافت 
کنند هنوز هم مراجعه مستقیم به واحد مورد 
نظر دارند و تنها تفاوت با گذشته این است که 

ملزم به رعایت پروتکل ها هستند.

دستور برای احیای دوباره میز خدمتس
هر چند متولی اجرای تصمیم ها در این حوزه 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است اما 
به دلیل آنکه موفق به تماس تلفنی با رئیس 
این سازمان نشدیم به ســراغ معاون توسعه 
مدیریت و منابع اســتانداری خراسان رضوی 
رفتیم تا از آخریــن تصمیم ها در این بخش 

مطلع شویم.
کوکب موسوی می گوید: بر اساس بخشنامه 
ابالغــی در ســال 97 مقــرر بــود تــا آذر 
سال 97 میز خدمت از حالت فیزیکی به شکل 
الکترونیکی تغییر کند و دستگاه های مختلف 
که امکان ارائه خدمت غیرحضوری در اشکال 
گوناگون داشتند ملزم به این کار بودند که این 
اتفاق در خراسان رضوی هم افتاد و بسیاری از 
دستگاه ها سامانه میز خدمت الکترونیکی خود 

را فعال کردند. 
وی می افزایــد: امــا بنا به دالیــل مختلف 
اجتماعی و فرهنگی در همان ادارات هم شاهد 
مراجعه حضوری افراد هستیم با این وصف که 
با شیوع کرونا همه فعالیت ها تحت تأثیر قرار 
گرفت و به نوعی تغییرات تحمیلی را شــاهد 
بودیم بنابراین بنا به تصمیم های گرفته شده 
مقرر شــد تا در روزهای کرونا و در راســتای 
پیشگیری از شــیوع این ویروس میز خدمت 
در ادارات احیا شــود و بر اساس گزارش های 
رسیده از بازرسی های انجام شده  این اقدام در 

دستگاه ها صورت گرفته است. 
موســوی ادامه می دهد: طبــق تصمیم های 
اخیر واحدهای حراست دستگاه های مختلف 
متولی نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
در اداره متبوع خود هستند و کمیته امنیتی 
اجتماعی هم ناظر نهایی اســت، با این حال 
تیم های بازرسی هم با بازدیدهای دوره ای خود 
به کنترل موضوع می پردازند تا ضمن تسریع 
در فرایند خدمت رسانی دستورات ستاد مقابله 

با کرونا هم مد نظر مجریان قرار گیرد.

کشف اجزاي قوچ اوريال از منازل •
متخلفان شكار و صید در نیشابور

خبرنگار  نیشــابور- 
قــدس: رئیــس اداره 
زیست  محیط  حفاظت 
نیشابور از کشف اجزای 
قــوچ اوریــال از منازل 
متخلفان شــکار و صید  
در این شهرســتان خبر 

داد. رئیس اداره حفاظت محیط زیســت نیشابور اظهار کرد: 
بر اســاس گزارش موثق مردمی مبنی بر شکار غیرمجاز قوچ 
وحشی درروستای درخت جوز نیشابور؛ مأموران یگان حفاظت 
پناهگاه حیات وحش حیدری با همکاری مأموران کالنتری 16 

شهر بار به محل اعزام شدند. 
محمدمهدی نوربخش گفت: پس از بازرسی منازل متخلفان 
شکار و صید در روستای درخت جوز، از یکی از منازل اجزای 
یک رأس قوچ اوریال به همراه یک قبضه ســالح شــکاری 
گلوله زنی با یک دســتگاه دوربین شــکاری و از منزلی دیگر 
اجزای یک رأس قوچ وحشــی، یک قبضه ســالح شــکاری 
ساچمه زنی، یک تیر فشــنگ و دو دستگاه دوربین شکاری 
کشف و ضبط شد. وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده 
تخلف شــکار و صید؛ متهمان به مراجع قضایی شهرســتان 

نیشابور معرفی شدند.

پدر شهیدان رضوی در نیشابور •
آسمانی شد

نیشابور - خبرنگارقدس: 
پــدر شــهیدان رضوی 
دار فانــی را وداع گفت. 
مرحوم »حاج ســیدرضا 
شــهیدان  پدر  رضوی« 
واالمقام »ســیدعباس و 
سیدمســلم رضوی« در 

سن 90 سالگی به علت کهولت سن، پس از تحمل سال ها دوری 
فرزندان افتخارآفرینش، آســمانی شد و به فرزندان شهیدش 
پیوست. شهیدان سیدعباس و سیدمسلم  رضوی در یکم تیر 
1341 و سوم دی 1337 چشم به جهان گشودند و در چهارم 
دی 1365 در عملیات کربالی4 شلمچه و دهم شهریور 1365 
عملیات کربالی2 حاج عمران به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

مديرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی عنوان کرد
 تجهیز 80 خانه ورزش روستايی•

 به وسايل ورزشی
قدس: مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی گفت: در 
پی تفاهم نامه ای که بین شــورای هماهنگــی مبارزه با مواد 
مخدر، دفتر روستایی و شورای استانداری و اداره کل ورزش و 
جوانان منعقد شده، تا پایان سال قرار است 150 خانه ورزش 
روســتایی تجهیز و به بهره برداری برسد که تاکنون 80 خانه 

ورزش روستایی به وسایل ورزشی تجهیز شده اند. 
فرزاد فتاحی افزود: سال گذشته نیز در پی همین تفاهم نامه 
توانســتیم 320 خانه ورزش روســتایی را تجهیز کنیم که 
شاخص خیلی خوبی در سطح کشور بوده است و امیدواریم 
این روند ادامه دار باشد و مردان و زنان روستایی از این امکانات 

به نحو احسن استفاده کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر روستاییان و دهیاران از 
این اقدام استقبال کرده اند، اگر شرایط کرونا اجازه دهد برای 
نخستین بار المپیک ورزش خانه های روستایی را در خراسان 
رضــوی برگزار خواهیم کرد، البته اگر شــرایط مهیا شــود، 

مسابقات بین خانه های ورزش روستایی را هم مدنظر داریم. 
مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی درباره هزینه های 
انجام شــده برای خانه هــای ورزش روســتایی اظهار کرد: 
مکان خانه های ورزش روســتایی از ســوی دهیاران تهیه و 
مناسب سازی می شود و برای تجهیزات ورزشی 80 خانه ورزش 
روستایی هم در حدود 800 میلیون تومان هزینه شده است.

با رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ انجام شد
استرداد 1۳هزار و 100 مترمربع از •

اراضی دولتی خراسان رضوی
قدس: با صــدور رأی هیئت نظارت ماده 33 قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در جلســه اخیر 13هزار و 
100 مترمربع از اراضی دولتی خراســان رضوی در قالب سه 

پرونده استرداد شد. 
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی 
با بیان این مطلب که در صورت قطعیت رأی توســط دیوان 
عدالت اداری و یا عدم اعتراض توسط مجریان طرح ها در مهلت 
قانونی سه ماه، این اراضی بر اساس ضوابط و دستورالعمل های 
واگذاری به متقاضیان جدید واگذار خواهد شــد، گفت: این 
زمین ها مربوط به پرونده های مجریان طرح های کشاورزی و 
غیرکشاورزی است که اراضی ملی را در اختیار دارند و مستأجر 

هستند.
 محمدرضا قوســیان عنوان کرد: این افراد به دالیل گوناگون 
از جمله تعلل، تخلف تغییر طرح و یا عدم پیشرفت فیزیکی 
مناسب طرح نتوانستند به تعهدات خود پایبند باشند. قوسیان 
بیان کرد: در این نشست در خصوص 5هزار مترمربع در قالب 

یک مورد نیز اعطای مهلت گردید. 
وی افزود: 98 مورد به ســطح 43هزار و 558 هزار مترمربع 
مورد بازدید قرار گرفته و 145 مورد اخطاریه صادر شده است.

 با حضور نايب رئیس
 مجلس شورای اسالمی انجام شد

 کاشت نهال •
به ياد شهدای سالمت در مشهد

قدس: بــا حضور نایب 
رئیس مجلس شــورای 
اسالمی و به یاد شهدای 
مدافع سالمت چند نهال 
در یکی از بوســتان های 
مشهد غرس شد. در این 
پایان  با  مراسم همزمان 

تور دوچرخه سواری »گرامیداشت شــهدای مدافع سالمت« 
و با حضور دکتر قاضی زاده  هاشــمی، نماینده مردم مشهد و 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی چند نهال به یاد شهدای 

سالمت مشهد در بوستان جامی کاشته شد.

 بر اساس بخشنامه 
ابالغی در سال 97 

مقرر بود تا آذر سال 
97 میز خدمت از 

حالت فیزیکی به شکل 
الکترونیکی تغییر کند 
و دستگاه های مختلف 

که امکان ارائه خدمت 
غیرحضوری در اشکال 
گوناگون داشتند ملزم 

به این کار بودند

بــرشبــرش

خبرخبر
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صالح آباد- ابوالحسن صاحبی: چند روزی است که صف های 
شلوغ نانوایی ها و کم دادن نان به مشتریان در صالح آباد، اهالی 
این شهرستان را کالفه کرده و داد همگان را درآورده است. یک 
شهروند صالح آبادی می گوید: مدتی است که تعطیلی زودهنگام 
نانوایی ها و دســت خالی ماندن برخی از مشتریان برای تهیه 
نان موجب نارضایتی مردم شده و گالیه مندی مردم را در پی 
داشــته است، به همین سبب خواستار رسیدگی مسئوالن به 

این اوضاع نابسامان هستند. 
وی افزود: کمبود سهمیه آرد نانوایی ها، گرانی نان، نبود نظارت 
دقیــق بر نانوایی ها و خرید تعداد زیاد نان از ســوی برخی از 
دامداران در شــهر و روستا برای خوراک دام از جمله مواردی 

است که در صف های طویل نانوایی ها بحث می شود. 
یک شــهروند دیگر هم می گوید: برای خرید ســه قرص نان 
حدود یک ساعت در صف ایستاده ام، با توجه به شرایط کرونا 
و جلوگیری از اجتماعات فشرده، صف های نانوایی ها به یکی از 

مهم ترین دغدغه های خانواده ها تبدیل شده است. 
وی افزود: بیشتر مردم به دلیل شرایط کاری عصرها برای خرید 
نان مراجعه می کنند، گرچه نانوایی ها صبح ها هم شلوغ است 
اما بعدازظهرها صف ها شلوغ تر می شود و متأسفانه پروتکل های 
بهداشــتی هم چندان رعایت نمی شود. یکی از ساکنان بلوار 
22بهمن گفت: بیشــتر مردم برای کاهش مراجعه به نانوایی 
مبــادرت به خرید تعداد زیادی نــان می کنند که این امر نیز 

موجب تشدید شلوغی نانوایی ها می شود.

وی تصریح کرد: گرانی خوراک دام هم موجب شــده تا برخی 
دامداران از نان برای تأمین بخشی از تغذیه دام هایشان استفاده 
کنند و با توجه به اینکه نانوایی های روستاها یا جوابگوی نیاز 
مراجعه کنندگان نیست یا آردها را به صورت آزاد می فروشند، 
برخی دامداران با خانواده به شــهر می آینــد و نان زیادی از 

نانوایی های مختلف تهیه می کنند. 
وی اظهار امیدواری کرد: گرچه یکســری برنامه ریزی توسط 
فرمانداری و اداره اصناف انجام شــده، اما این کافی نیست و 
مســئوالن مربوط هر چه سریع تر برای حل این معضل تدبیر 
و چاره اندیشــی کنند و با نظارت و مدیریــت دقیق، نان را از 
مردم دریغ نکنند. فرماندار صالح آباد در پاســخ به گالیه های 
شــهروندان گفت: با تشکیل جلسه شورای آرد و نان و بازدید 

میدانی فعالیت نانوایی های شهرســتان را رصد و تصمیمات 
خوبی در راســتای کاهش مسائل و مشکالت مربوط به تهیه 

نان گرفته شده است. 
ولی قلیچی افزود: در حال حاضر بر اساس سهمیه مصوب نه 
تنها کمبود آرد نداریم بلکه صالح آباد از معدود شهرستان هایی 
است که ســرانه مصرفی آرد باالیی را به خود اختصاص داده 
اســت. وی تصریح کرد: در نشست شــورای آرد و نان پس از 
بررســی مسائل و مشــکالت با حضور مســئوالن مربوطه و 
نمایندگان نانوایان مقرر شد دو نانوایی کشیک در شهرستان 
فعال باشد و ساعت کار نانوایان تغییر کند که مصوبه اجرایی 
شده است، و عالوه بر آن در حال پایش سهمیه آرد در تمامی 
نانوایی ها و آرد خانه پز روســتاییان هســتیم و با تغییراتی در 
ســهمیه آرد و توزیع آرد خانه پز تا حدود زیادی مشــکالت 

برطرف خواهد شد. 
فرماندار شهرســتان صالح آباد با اشاره به مهلت دوهفته ای به 
نانوایان برای تطبیق خود با شرایط نظارتی و رعایت ساعت کار و 
عدم جابه جایی و فروش هر گونه آرد و رعایت نکات و توصیه های 
بهداشتی هشــدار داد: نانوایان متخلف در صورت تکرار تخلف 
سلب امتیاز می شوند. رئیس شــورای آرد و نان به روستاییان 
توصیه کرد: از نانوایی های سطح روستا و آرد خانه پز روستایی 
اختصاصی، نان خود را تأمین کنند و خرید نان توسط روستاییان 
از سطح شهر در صورت تداوم، موجب بازنگری در سهمیه آرد 
خانه پز و اختصاص به نانوایان سطح شهر و روستا خواهد شد.

قدس: مهدی یعقوبی، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد 
در حاشیه مراسم بهره برداری از فاز دو کارخانه بازیافت کاغذ، 
واقع در مجتمع صنعتی شــماره یک بازیافت شــهرداری، از 
افزایش ظرفیت بازیافت کاغذ به میزان 40 تن در روز خبر داد. 
وی افزود: در حال حاضر در کالنشــهر مشــهد روزانه بیش 
از 2هزار تن پســماند خانگی تولید می شود که آمارها نشان 
می دهد به طور متوســط حدود 20 درصد این مقدار، قابلیت 
بازیافت و بازگشــت به چرخه تولید را دارند و همین موضوع 
سبب شده تا بازیافت مواد با قابلیت بازگشت دوباره به چرخه 
تولید، از طریق توســعه کارخانه های بازیافت تخصصی مواد 
گوناگون، به صورت ویژه ای در دســتور کار مدیریت شــهری 
قرار گیرد. معاون خدمات شهری شهرداری مشهد ادامه داد: بر 
اساس برآوردها و بررسی های صورت گرفته، حدود 10 درصد 
زباله های خانگی تولیدی شــهر مشهد کاغذ و کارتن هستند 

که در صورت بازیافت مناســب، عالوه بر حفظ منابع طبیعی 
و جلوگیری از اثرات مخرب بر محیط زیست و قطع درختان، 
می توان گام های مناسبی در راستای حفظ سرمایه های ملی و 

کاهش حجم پسماندهای دفنی در مشهد برداشت. 
یعقوبی تصریح کرد: فاز اول کارخانه بازیافت کاغذ با ظرفیت 
تولید روزانه 15 تن کاغذ از ســال های گذشــته در مجتمع 
صنعتی بازیافت شماره یک مشهد فعال بود، اما اهمیت بازیافت 
این ســرمایه های ملی موجب شد تا در سال 98 و در راستای 
برنامه های راهبردی توسعه چرخه های بازیافت مواد و انرژی در 
حوزه معاونت خدمات شهری، نگاه ویژه ای به این موضوع ایجاد 
شود و در همین راستا برنامه ریزی های الزم برای راه اندازی خط 
جدید تولید کاغذ کرافت با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با 
اعتباری افزون بر 120 میلیارد ریال در دستور کار این معاونت 
قرار گرفت. وی افزود: فاز دوم این کارخانه می تواند روزانه بیش 

از 25 تن رول کاغذ کرافت 70 گرمی و تست الینر تولید کند 
که این محصوالت، یکی از حلقه های مهم صنایع بسته بندی و 
کارتن ســازی هستند و از آن ها در تولید پاکت های صنعتی و 
مقواهای چندالیه که این روزها کاربردهای بسیار گسترده ای 

پیدا کرده اند، استفاده می شود.

تداوم خريد نان توسط روستايیان از سطح شهر، موجب بازنگری در سهمیه آرد خانه پز و اختصاص به نانوايان سطح شهر و روستا خواهد شد 

گالیهصالحآبادیهاازشلوغیونابسامانینانواییها

......................

بازیافتروزانه۴۰تنکاغذدرمشهد

گزارش شهرگزارش شهر

خبرخبر

در سالروز شهادت و به ياد شهید محمدعلی پلیان 
يار کاوه•

از  پس  هاديان:  سرور 
بوق صدای  صدای چند 
لرزان پیرمردی در پاسخ 
به پرسش من، که سالم، 
پدر شــهید محمدعلی 
پلیان هستین؟ این است 
کــه آرام می گویــد، بله 
دخترم ، توضیح که می دهم، درمی یابم، حاج آقا غالمحســین 
متولد 1314 و بازنشسته بیمارستان است. او می گوید: دخترم 
حالم خوب نیست و دیگر برای بیان بسیاری از موارد، ذهنم 
یاری نمی کند، گوشــی را به همســرش که می دهد، تأکید 
می کند، دخترم باز هر جایی که همسرم نتوانست پاسخ بدهد 
من در خدمتم. حاجیه خانم که گوشــی را می گیرد، توضیح 
می دهد: مادر سنم باالست و گوشم خوب نمی شنود. حاجیه 
خانم عصمت صنعتی خیابانی، مادر شــهید و متولد 1324 
است. در همان ابتدا می گوید: 34سال از آن روز می گذرد، خدا 

می داند به من چه گذشته است.

مبعث، تولد و شهادتس
شــهید »محمدعلی پلیان« در اول دی سال 1342 در مـشهد 
ه جهان گشود. حاجیه خانــم ایــن مادر صبور برایم  چـشم ـب
تعریف می کند: محمــد در شب مبعث حضرت رسول)ص( به 
دنیا آمد. فرزند اول و تک پســرم بود و خــدا پس از او چهار 
دختــر به مــن و حاج آقا عطا کــرد و در همان مبعث هم  به 
شــهادت رســید. او ادامه می دهــد: تقریباً 20روز از تولدش 
میگذشـت کـه همســرم او را در بغـل داشـــت و به خاطر 
همان  در  بسیار شلوغ شد  که  راهپیماییها  از  یکی  در  دارم 
ایشان  به  و  بودند  کرده  دستگیر  را  خمینی)ره(  امام  زمان 
گفته بودند، چرا کسی برای شما کاری نمیکند؟ امام فرموده 
د، سـربازان مـن در گهـواره هستند. همان طور هم شد  بودـن
و پســرم در راه خدا و امام شهید شــد. مادر شــهید از دوران 
کودکی پســرش این گونه تعریف می کند: دوره ابتدایی را در 
سال 1348 آغاز کرد. در جبهه درسش را ادامه داد. با افراد 
باایمان و باتقوا ارتبــاط داشت و بسیار صبور بود. او در ادامــه 
تصریح می کند: دوم راهنمایی بود که انقالب شد. با تعدادی از 
همکالسی هایش هم قسم  شده بودند که برای پیروزی انقالب 
هر کاری که می توانند انجام بدهند. پیش از انقالب با تعطیل 
کردن مدرسه در زیرزمینی مواد منفجره درسـت مـیکـرد و 
از طریق  ما  اعالمیه پخش میکرد.  ه دوسـتانش میداد و  ـب
پسرمان با انقالب آشنا شدیم. مـا را همیشه نصیحت میکرد.او 
اظهار می دارد: به یاد دارم در همان دوران با آنکه نوجوان بود در 
راهپیماییها شرکت میکرد. روی دیوارها شعار مینوشت. در 
تظاهرات یکشنبهخونین در صف جلو تظاهرات کنندگان بود که 
عکسش در روزنامه چـاپ شـده بود. در روز یکشنبه خونین با 
مواد منفجره به اتفاق مردم، فروشگاه ارتش را آتش زدند کـه در 
همـان درگیری زخمی شده بود و در حیاط خانه ای در نزدیک 
منزل حاج آقای شیرازی پس از مجروحیت به آنجا برده شده بود. 

بی خبری و بی قراری س
حاال مادر شهید به خاطرات گذشته برمی گردد، حاجیه خانم 
ادامه می دهد: پس از ســه ماه بی خبری، روزی یک ســرباز 
نامه اش را آورد و گفت از ســقز به مرخصی آمده ام و محمد 
گفته این نامه را بیاورم. نامه را دیدم، دســتخط محمد نبود. 
گفتم پسرم شهید شده؟ گفت، دستش مجروح شده، گفته 
کس دیگری نامه را نوشــته است. به پادگان نخریسی رفتم، 
گفتم یا مرا می فرســتید یا پسرم را بیاورید. با محمد تماس 

گرفتند با او صحبت کردم 6 ماه بعد آمد. 
این مادر شهید می افزاید: در این مدت هر بار که آمد مجروح 
بود. گفتم: نمی گویم راهت اشتباه است اما من مادرم، نگرانم. 

گفت مادر هر کسی عقیده ای دارد پس بپذیر. 
حاجیه خانم، این مادر 75 ساله تعریف می کند: دوستش که او 
هم بعدها شهید شد هنگامی که هر دوشان مرخصی مشهد 
بودند برای عملیات شــلمچه با دوستش تماس گرفتند که 
سریع به جبهه برگردد، محمد به دوستش گفت تو همسرت پا 

به ماه است بمان، من به جای تو می روم. 
مادر شــهید پلیان می گوید: پس از 15 سال من دوباره باردار 
شــده بودم، اما به محمد نگفته بودم که مادر منم باردارم و 
دلشــوره برای من هم خوب نیست. این عملیات را پسرم به 
جای دوســتش اعزام شد و در همین عملیات تیر به قلبش 
خورد و شــهید شد. او توضیح می دهد: پیکرش را که آوردند 
دوستش گریه می کرد که او به جای من رفت. من باید شهید 
می شدم. خبر شهادت تک پسرم را که آوردند هفت شبانه روز 
فقط گریه و زاری بود، حالم بد بود. گفتند بچه ای که باردارم 
احتمال دارد از بین برود. شــب هفتم پسرم در بهشت رضا 
درد زایمان داشــتم و خدا محمدرضا را همان شب به ما عطا 
کرد. او توضیح می دهد: بعدها خبر شهادت همان دوستش در 

عملیات مرصاد را شنیدم.
مادر شــهید از آنکه پســرش در یکی از عملیاتها، رفتن به 
سوریه و یا دیدار بــا امام را تشویقی گرفته بود تعریف می کند 
و می گویــد: محمــد دیدار بــا امـام)ره( را تـرجیح داد. پدر 
شــهید می گویــد: مدتی که در جبهه بود، چهار بار زخمی 
ود. چـون  شد. نخســتین بار ترکش به سر او اصـابت کـرده ـب
زخمش سطحی بود، بدون اطالع به مــا در جبهه مداوا شد. 
چپ  دست  بازوی  به  تیـر  والفجر4،  عملیات  در  بار  دومین 
او اصابت کرده بود که برای پیوند عصب دست، تحت عمل 
جراحـی قـرار گرفتـه بود. در عملیات والفجر8، ترکش خمپاره 
ا عمـل جراحـی  ود کـه ـب به دست راست او برخورد کرده ـب
ترکش را از دست او خارج کردند. در عملیات مهران، ترکش 
خمپاره به پای چپ او برخورد کرده بود که پس از مداوا دوباره 

روانه جبهه شد.

ارادت به شهید کاوهس
پدر شهید تعریــف می کنــد: پایش زخمی شده بود و در گچ 
او  دیدیم  برگـشتیم،  کـه  وقتـی  نبودیم.  منزل  در  ما  بود. 
متوجه  انداخته است که ما نفهمیم. بعداً  پتویی روی پایش 
دیدن  به  برمیگشت  که  جبهه  از  شدیم.  پایش  مجروحیت 
اقوام و گاهی به منزل شهید محمود کاوه میرفت. در آنجـــا 
نمـاز میخواندند، با هم صحبت و برای جبهه برنامه هایی پیاده 
میکردند. شــهید محمدعلی پلیان در 21 آبان 65 و در شب 
مبعث حضرت رسول)ص(، هنگامی که به وسیله ماشین برای 
شناسایی در منطقه آبادان با محور یگان خدمتی لشــکر 21 
مسئولیت امام رضا)ع( به دشمن نزدیک میشود، تیر دشمن 
به ســینه او اصابت میکند که به درجه رفیع شهادت نائــل 
ه زادگاهش  مـیآیــد. پیکـر مطهـر ایـشان پـس از حمـل ـب
در بهشترضا)ع( مشهد، در جنب مزار شهید محمود کاوه به 

خاک سپرده شد.

عشقستانعشقستان
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روی خط خبرروی خط خبر
فرماندار مشهد  از بازاریان تشکر کرد

70 درصد از صنوف پای کار مبارزه با کرونا•
هاشمی،  وسیما:  صدا 
گفت:  مشــهد  فرماندار 
۷۰درصــد اصنــاف در 
اعمال  نخســت  شــب 
کرونایی،  محدودیت های 
مصوبات ســتاد مبارزه با 
کردند  رعایــت  را  کرونا 

که از آنان سپاسگزاریم. محمدرضا هاشمی با اشاره به اینکه 
این آمار براساس بازدید های میدانی و گزارش دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد بدست آمده است، افزود: در این محدودیت ها 
که از دیروز به مدت یک ماه آغاز شده است اصناف گروه های 
شغلی دو، سه و چهار پس از ساعت ۱۸ تا صبح روز بعد مجاز 

به فعالیت نیستند.
وی به بازدید میدانی صورت گرفته از اصناف مشهد اشاره و 
بیان کرد: برخی کسبه که در شب نخست همچنان فعالیت 
داشتند اعالم کردند از محدودیت ها اطالعی ندارند و برخی 
دیگر که در گروه های شــغلی به جز گروه یک بودند مانند 
برخی اغذیه فروشی ها خدمات خود را تنها به شکل بیرون بر 
ارائه کرده و پذیرش حضوری مشتری نداشتند، بنابراین نباید 
باز بودن این صنوف از ســوی مردم به معنای رعایت نکردن 

شیوه نامه های ابالغی تلقی شود.
براساس اعالم ستاد مقابله با کرونا در شهرستان مشهد ۲۷ گروه 
مشترک نظارتی متشکل از نمایندگان فرمانداری، دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و اداره اماکن نیروی انتظامی، عالوه بر نظارت های 
معمول اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت مشهد، رعایت 
محدودیت های شــبانه اصناف این شــهر را رصد می کنند.

در راستای حل مشکل بیماران دیابتی صورت گرفت
تأمین انسولین قلمی نوامیکس در مشهد•

انسولین  سیما:  و  صدا 
قلمی نوامیکس داروخانه 
هالل احمر مشهد تأمین 

شد.
 مدیر داروخانه هالل احمر 
 : گفت  خراســان رضوی 
بــا ورود محموله جدید 
انسولین قلمی به کشور ، 

تأمین نیاز این داروخانه به انسولین قلمی از سوی سازمان غذا 
و دارو انجام شد.محسن بهشتی با بیان اینکه در حال حاضر 
مشکلی در این زمینه نداریم، افزود: به هر بیمار متقاضی سه 
تا چهار قلم انسولین داده می شود که نیاز دو تا سه هفته وی 
را تأمین می کند.وی با بیان اینکه داروخانه این نهاد در مشهد 
بزرگ ترین توزیع  کننده انسولین در استان است، گفت: بیماران 
نگرانی برای تأمین داروی مورد نیاز خود نداشته باشند.بهشتی 
مهم ترین بخش خدمات  دهی داروخانه هالل احمر مشهد را 
تأمین داروهای بیماران خاص اعالم کرد و افزود: ارائه خدمات 
به چهار گروه بیماران خاص شامل بیماران پیوندی، دیالیزی، 
تاالسمی و ام.اس از سال ها پیش انجام می شده و از سه  سال 
گذشته نیز توزیع داروهای بیماران ژنتیک و پارکینسون در 

این واحد انجام می شود.

پلیس این شهر خبر داد
پایان احتکار 96 تن جو در زیرکوه•

خط قرمز:فرمانده انتظامي 
زیرکــوه از احتــکار 96 
تن جو بــه ارزش ریالي 
4 میلیارد ریــال در این 

شهرستان خبر داد.
ســیدرضا  ســرهنگ 
حســیني گفت: مأموران 

انتظامــي زیرکوه در اجراي طرح مقابلــه با احتکار، با انجام 
اقدام های اطالعاتي اخباري مبني بر نگهداري و احتکار جو 
در انباري واقع در شــهر حاجي آباد دریافت کردند و موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار گرفت.وي گفت: 
مأمــوران با انجــام اقدام های فنــي و اطالعاتي و تحقیقات 
نامحســوس، انبار نگهداري جو را شناســایي کرده و پس از 
هماهنگي با مقام قضایي در بازرسي از محل 96 تن جو کشف 
شد که بنابر نظریه کارشناســان ارزش ریالي کاالي احتکار 
شده را  4 میلیارد ریال برآورد کردند.فرمانده انتظامي زیرکوه 
با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دســتگیر که به همراه 
پرونده به مراجع قضایي معرفي شد، احتکار کاالهاي ضروري 
مردم در شرایط حساس کنوني را غیراخالقي عنوان کرد و از 
شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد تخلفاتي اعم از 
دپو در خصوص شوینده ها، موادبهداشتي و ضدعفوني کننده ها 

و ماسک را به پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

مدیرعامل آتش نشانی نیشابور خبر داد
سقوط مرگبار درون چاه 60متری •

باشگاه خبرنگاران: 
مــرد 4۰ســاله ای که 
بامداد روز گذشــته به 
داخل یک چهاردیواری 
بود، داخل چاهی  رفته 
6۰متری سقوط کرد و 

جان باخت.
سیدمهدی حسینی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
نیشابور گفت: در حوالی ساعت پنج صبح روز گذشته با تماس 
یک شهروند، خبر ســقوط این فرد به داخل چاه به سامانه 
۱۲۵ اعالم شــد که بالفاصله یک تیم از نجاتگران ایستگاه 

آتش نشانی شهید سعید صدیقی به محل اعزام شدند.
وی افزود: نجاتگران آتش نشان پس از بررسی موقعیت حادثه 
اقدام به گذاشتن دستگاه دمکش برای تهویه هوای داخل چاه 
کردند و همزمان با نصب ســه پایه نجات و ابزار فنی یکی از 
نجاتگران به داخل چاه رفت و جسد بی جان این مرد از عمق 

زمین خارج شد.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شهرداری نیشــابور ادامه 
داد: مرگ این فرد پس از رســیدن به دهانه چاه از ســوی 

تکنسین های اورژانس تأیید شد.
سیدمهدی حســینی بیان کرد: دهانه این چاه که در داخل 
یک اتاقک قرار داشــت باز بــوده و علت نهایی مرگ پس از 
بررسی های کارشناسان نیروی انتظامی و آتش نشانی مشخص 

خواهد شد.

در جاده های بیابانی لو رفت
 انتقال موادمخدر •

در پوشش خودرو یدک کش!
فرمانده قرمــز:   خط 

 انتظامي خراسان جنوبی  
از کشف ۱۰۰ کیلوگرم 
تریــاک و دســتگیري 
یک متهم در شهرستان 

فردوس خبر داد.
سرهنگ ناصر فرشید در 
تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامي با انجام اقدام های 
اطالعاتي اخباري دریافت کردند که ســوداگران مرگ قصد 
انتقال مواد افیوني را در محورهاي کویري شهرستان فردوس 
دارند که بالفاصله موضوع پیگیري و دستگیري قاچاقچیان 

مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامي خراسان جنوبي بیان کرد: مأموران انتظامي 
هنگام گشت زني در محورهاي مواصالتي شهرستان فردوس 
خودرو یدک کش قاچاقچیان مواد مخدر را شناسایي و در یک 

عملیات ضربتي متوقف و بازرسی کردند.
وی تصریح کرد: مأموران در بازرسي از خودرو ۱۰۰ کیلوگرم 
تریاک کشــف و در ادامه یدک کش را توقیف کردند. در این 
رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله به مراجع 
قضایي معرفي و روانه زندان شد.سرهنگ فرشید خاطرنشان 
کرد: برخورد نیروي انتظامي با سوداگران مرگ و قاچاقچیان 
مــواد مخدر قاطع و بدون اغماض خواهد بود و پلیس اجازه 
جوالن و سرکشــي به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی 

نخواهد داد.

پایان فرار متهمان رقم خورد
 دستگیری اخاللگران نظم و امنیت •

در نیشابور
تن  سه  سیما:  و  صدا 
از اخاللگــران نظــم و 
تعقیب  تحــت  امنیت 
در شهرســتان نیشابور 
دستگیر  و  شناســایی 

شدند.
مــی  نتظا ه  ا ند ما فر
شهرستان نیشــابور گفت : در پی دریافت خبری مبنی بر 
ورود ۳ نفر از مخالن نظم و امنیت تحت تعقیب و فراری به 
شهرستان نیشابور، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار 
گرفت.سرهنگ حسین دهقانپور افزود: مأموران دایره عملیات 
پلیس امنیــت عمومی با رصد دقیــق اطالعاتی، مخفیگاه 
متهمان که ســوابقی همچون تیراندازی با اسلحه شکاری، 
نــزاع و درگیــری و بر هم زدن نظم عمومــی را در کارنامه 
خود داشتند، شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در 
یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شدند.وی گفت: 
متهمان دستگیر شــده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به 
منظور ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

عتیقه که نشد، اما زندان نصیب متهمان شد
 دستگیری هفت نفر •

حفار غیرمجاز در قوچان
خبرنگاران:  باشگاه 
حفاظت  یگان  فرمانده 
میــراث  کل  اداره 
گردشــگری  فرهنگی، 
صنایـــع  دســتی  و 
خراســان رضوی گفت: 
هفت نفر حفار غیرمجاز 
که به دنبال اشیای عتیقه بودند، دستگیر شدند.محمدعلی 
مدیــر، فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی خراســان رضوی گفت:مأموران 
پاسگاه امامقلی حین گشت زنی در حوزه استحفاظی، هفت 
نفر که در حال حفاری برای دستیابی به اشیای عتیقه بوده اند 

را در منطقه »باسرو« روستای دربادام دستگیر کردند.
وی افزود: متهمان به همراه پرونده تشــکیل شده به مراجع 

قضایی معرفی شدند و موضوع در دست پییگیری است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراســان رضوی ادامه داد: از ابتدای امسال 
تاکنون در این شهرســتان ۲۳ حفار غیرمجاز دستگیر شده 
و به مقام های قضایی تحویل شــده اند. شهروندان در صورت 
مشــاهده هر گونه تخلف در حوزه میــراث فرهنگی مراتب 
را بــه اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
شهرستان های استان یا پلیس ۱۱۰ اطالع دهند و یا با ستاد 
فرماندهی یگان حفاظت استان به شماره ۰۵۱۳۲۲۲۲۸۱۰ 

تماس بگیرند.

عقیل رحمانی: یک راننده بی احتیاط که حین 
تردد در شهر مشهد یک عابر پیاده را زیرگرفته 
و موجب مرگ او شده بود، با رأی دادگاه ۱46 
کیفری دو امام خمینی)ره(، عالوه بر پرداخت 
دیه کامل، به یک هزارو ۸۰ ساعت ارائه خدمات 

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد محکوم شد.

پرونده راننده بی احتیاط روی میز س
دادگاه

حســب شــکایت اولیای دم علی…  از متهم 
پرونده آقــای جواد… دایر بر بی احتیاطی در 
امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی، شکایتی 
مطرح شد که پرونده در دادسرا مورد بررسی 
و انجــام تحقیقــات مقدماتی قــرار گرفته و 
سپس با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور 
کیفرخواست به دادگســتری استان ارسال و 
در ادامه به این شعبه)۱46 دادگاه کیفری دو 
مجتمع امام خمینی )ره( مشهد( ارجاع گردیده 
که شعبه وقت رســیدگی تعیین کرد که در 
وقت قانونی طرفین پرونده در شــعبه حاضر 
و مطالب و اظهارات طرفین پرونده استماع و 
ســپس دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال و تکیه 
بر وجدان و شرف ختم رسیدگی را اعالم و به 
این شــرح مبادرت به صدور رأی می نماید:در 
خصوص اتهام آقای جواد ... فرزند محمود، فاقد 
ســابقه مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی 
کفالت، دایر بر بی احتیاطــی در امر رانندگی 

قتل شــبه عمدی  به  منجر 
مرحوم علی... موضوع شکایت 
اولیــای دم، دادگاه با عنایت 
بــه اوراق و محتویات پرونده 
شــکایت اولیــای دم، اخذ 
تصادفات،  کارشناس  نظریه 
گواهــی پزشــکی قانونی در 
جســد،  معاینه  خصــوص 
کیفرخواست صادره از ناحیه 
دادســرای عمومی و انقالب 
مشــهد مقدس و مستندات 

مقیــد در آن، اقاریر صریح 
و مقرون بــه صحت متهم 
پرونده و سایر قرائن و امارات 
موجــود در پرونده قضایی، 
اتهام متهم پرونده را محرز و 

مسلم می داند. 

رانندگی رایگان به س
جای دو سال زندان

همچنین مســتنداً به مواد 
 44۸  ،46۲  ،4۸۸  ،۷۱4

قانون مجازات اسالمی باب دیات مصوب سال 
9۲ و بــا رعایت بند ))ت(( مــواد ۸۳ و ۸4 و 
ماده ۸۱ رعایت تبصره یک ماده ۸4 ،نســبت 
به جنبــه عمومی جــرم با توجه بــه اعالم 
رضایت متهم پرونده در خصوص اســتفاده از 
مجازات جایگزین، برهمین اساس نامبرده را 
به یک هزارو ۸۰ ســاعت همکاری با دانشگاه 
علوم پزشکی مشهدمقدس با استفاده از خودرو 
خویــش )در صورت نیاز دانشــگاه( با تأمین 
هزینه ســوخت خودرو متهم توسط آن واحد 
در موضوعات مورد نیاز با صالحدید دانشــگاه 
و نظارت واحد اجرای احکام کیفری بدل از دو 

سال حبس تعزیری محکوم و اعالم می گردد.
همچنین در صــورت عدم تبعیت محکوم از 
دستورات دادگاه برای بار نخست، یک چهارم تا 
یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده خواهد 
شــد. در صورت تکرار، مجازات حبس تعلیق 

شده)دو سال( به مرحله اجرا درخواهد آمد.
در ادامــه این رأی که توســط قاضی »مجید 
شرقی شــهری« صادر شــده  نسبت به جنبه 
خصوصی جرم، متهم پرونده را به پرداخت یک 
فقره دیه کامله مرد مسلمان در ماه غیرحرام 
در حق اولیای دم مرحوم که باید ظرف مهلت 
دو ســال از تاریخ وقوع تصادف پرداخت شود، 
محکوم و اعالم می دارد. رأی صادره حضوری و 
ظرف ۲۰ روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

با رأی دادگاه صورت گرفت

محکومیت راننده بی احتیاط به یک هزار و 80 ساعت خدمت رایگان 

نامبرده به یک هزارو 
80 ساعت همکاری با 
دانشگاه علوم پزشکی 

مشهدمقدس با استفاده 
 از خودرو خویش

 )در صورت نیاز دانشگاه( 
بدل ازدو سال حبس 

تعزیری محکوم 
می گردد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
هوا سرد می شود

برف و باران در راه خراسان رضوی•
باشگاه خبرنگاران: کارشــناس مرکز پیش بینی اداره کل 
هواشناسی خراسان رضوی گفت: بارش برف و باران چهارشنبه 
شب)۲۱ آبان( از نواحی شمال غرب خراسان رضوی آغاز و به 

تدریج تمام خراسان رضوی را فرا می گیرد.
مرتضــی اثمری، کارشــناس مرکــز پیش بینــی اداره کل 
هواشناسی خراســان رضوی گفت: بارش ها همراه با احتمال 
آبگرفتگی، ســیالب و رواناب، وزش باد شدید، بارش برف و 

کوالک پیش بینی شده است.
وی افزود: بارندگی از چهارشــنبه شب آغاز و روز پنجشنبه 
در نیمه شمالی و شمال غرب خراسان رضوی پرحجم و همراه 
با احتمال آبگرفتگی، سیالب و رواناب خواهد بود. کارشناس 
مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی خراسان رضوی ادامه 
داد: این بارش ها روز های پنجشــنبه و شــنبه هفته آینده 
بیشتر در نیمه جنوبی همراه با احتمال آبگرفتگی و رواناب 
پیش بینی شده است.اثمری بیان کرد: همچنین بارش ها  در 
نواحی سردسیر و کوهستانی خراسان رضوی به صورت برف 
و باران رخ می دهد و با صدور اطالعیه ای نسبت به آبگرفتگی 
و سیالب بر اثر آن ها هشدار داده شده است.کارشناس مرکز 
پیش بینی اداره کل هواشناســی خراسان رضوی تأکید کرد: 
کمینه دمای هوا در شــب های آینده در مناطق سردســیر 
خراسان رضوی به زیر صفر درجه خواهد رسید.اثمری اظهار 
کرد: کمینه دمای هوای مشهد در این مدت از هفت درجه به 

دو درجه سلسیوس کاهش می یابد.
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زاوهی تصوریزاوهی تصوری

خط قرمز: حجت االسالم والمسلمین فروتنی گفت: در سایه 
تعامل با سایر نهادهای ذی ربط شاهد مقابله با مجرمان حرفه ای 
و مرتکبان جرایم خاص و خشــن هستیم و به دادستان های 
عمومی و انقالب شهرســتان های استان نیز تأکید شده با هر 
گونه اقدامی که موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی و سلب 

آسایش شهروندان می شود، قاطعانه برخورد نمایند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی که 
در مراســم  تودیع و معارفه مسئوالن قضایی شهرستان های 
نیشــابور، فریمان، تایباد و خواف حضور یافته بود، با اشاره به 
سیاست های دســتگاه قضایی در دوران تحول گفت: یکی از 
مهم ترین ارکان تحول در یک مجموعه، ایجاد روحیه نشاط و 
شادابی در سازمان است و بر همین اساس تغییراتی در دستگاه 
قضایی استان پیش بینی شده تا ان شاء اهلل در بستر اقدام های 
صورت گرفته از قبل؛ شــاهد تحرک و پویایی هر چه بیشتر 

حوزه های قضایی باشیم.
حجت االســالم والمسلمین فروتنی با اشــاره به انجام مراسم 
جداگانه برای قدردانی از زحمات و خدمات مسئوالن قضایی 
و معرفی مدیران جدید در حوزه های قضایی نیشابور، فریمان، 
تایباد و خواف گفت: همان گونه که به مسئوالن محترم تذکر 
داده شــده دفاع از حقوق عامه و پیشــگیری از وقوع جرایم از 

مهم ترین رویکردهای ســتاد دادگستری استان بوده و در این 
زمینه بحمداهلل شــاهد تالش های خوبی بوده ایم و رؤســای 
حوزه های قضایی و دادستان های عمومی و انقالب شهرستان ها 
باید ضمن اجرای دقیق بخشــنامه های صادره از ناحیه ستاد 
مدیریت استان، تمام مساعی خود را در جهت حل مشکالت 
مردم در چارچوب موازین شرع و قانون و در تعامل حداکثری 
با ســایر ســازمان ها و نهادها به کار گیرند تا شــاهد افزایش 

رضایتمندی عمومی از عملکرد دستگاه قضایی باشیم.
معاون قضایی رئیس کل دادگســتری استان، ترویج فرهنگ 

صلح و ســازش در جامعه را نیز از دیگر نکاتی دانست که به 
شــدت مورد توجه دســتگاه قضایی قرار دارد و در این راستا 
تالش شده از نیروهای متعهد و متخصص مردمی برای ایجاد 
صلح و ســازش در اختالفات استفاده شود و در همین زمینه 

با همت نیروهای مردمی توفیقات بزرگی بدست آمده است.
حجت االسالم والمسلمین فروتنی، یکی از مهم ترین رویکردهای 
دادگستری اســتان را مبارزه قاطعانه با جرایم خاص و خشن 
دانست و افزود: در سایه تعامل با سایر نهادهای ذی ربط شاهد 
مقابله با مجرمان حرفه ای و مرتکبان جرایم خاص و خشــن 
هستیم و به دادســتان های عمومی و انقالب شهرستان های 
اســتان نیز تأکید شــده با هر گونه اقدامی که موجب اخالل 
در نظم و امنیت عمومی و سلب آسایش شهروندان می شود، 
قاطعانه برخورد نمایند.گفتنی اســت؛ براســاس تغییرات در 
این چند حوزه قضایــی؛ ضمن قدردانی از زحمات و خدمات 
حجت االسالم والمسلمین اکبری مقدم، سیدمحمد حسینی به 

عنوان دادستان عمومی و انقالب نیشابور معرفی شد. 
همچنین ضمن قدردانی از زحمات علی آذری، حجت االسالم 
والمسلمین غالمرضا اکبری مقدم به عنوان رئیس دادگستری 
فریمان و با تقدیر از خدمات  محسن مالیی شمس، مصطفی 

حسن نژاد به عنوان دادستان فریمان معرفی شدند.

عقیل رحمانی: همزمان با فصل ســرما مهم ترین اقدام های 
پیشــگیری کننده از وقوع آنفلوانزای فوق حاد در سطح مزارع 
و گله های پرورشی توسط اداره کل دامپزشکی استان خطاب 

به مرغداران اعالم شد.
رئیس اداره بهداشــت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل 
دامپزشکی استان خراســان رضوی با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: با توجه به مشاهده آنفلوانزای پرندگان سویه H۵N۸ در 
ژاپن، نقاطی از روســیه و سیبری و تهدید تاالب های ایران با 
مهاجرت پرندگان از سیبری، انجام و تشدید اقدام های امنیت 
زیستی توسط مرغداران به منظور جلوگیری از ابتال به بیماری 

در گله ها و مراکز تولید و پرورش ضروری است.
دکتر علیرضا شهرام شرقی  برای جلوگیری از درگیری گله ها 
به آنفلوانزای فوق حاد، به مرغداران توصیه کرد: طیور خود را از 
مناطقی که عمدتاً به وسیله پرندگان مهاجر مورد استفاده قرار 

می گیرند، دور نگه دارید و هیچ نوع امکاناتی را که جذب کننده 
پرندگان مهاجر و وحشی باشد از قبیل استخرهای ذخیره آب 

را در فارم خود استفاده نکنید.
رئیس اداره بهداشــت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل 
دامپزشکی استان یادآور شــد: افراد و تجهیزاتی  که به فارم 
تولید و پرورش مرغداران دسترسی و ارتباط دارند باید محدود 
شوند و سیستم ضدعفونی کننده تجهیزات و فارم مرغداری ها 

هم باید همیشه کارا و به روز نگهداشته شوند.
دکتر شرقی خاطرنشان کرد: ضروری است مرغداران از ورود 
پرندگان جدید به مزرعه پرورش، با سابقه بیماری نامشخص 
و بدون پرونده بهداشــتی خــودداری کنند و از خرید جوجه 
یکروزه، پولت، دان و ســایر نهاده های طیور از سایر استان ها 

بدون اخذ مجوز از این اداره کل تا اطالع ثانوی پرهیز نمایند.
وی اظهار کرد: مرغداران باید هر گونه بیماری و تلفات را سریعاً 

به مقام های رسمی دامپزشــکی استان گزارش دهند و دقت 
نمایند تا سیستم امحای مناسب و براساس موازین بهداشتی 
برای کود و الشه های پرندگان مرده در فارم خود به کار بگیرند. 
یادآور می شود سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۱۵۱۲ آماده دریافت 
گزارش های مرغداران و تمامی دامپزشــکان شــاغل در این 

واحدها در این ارتباط است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد 

مبارزه قاطعانه با جرایم خاص و خشن در دستور کار است

توصیه های اداره کل دامپزشکی استان به مرغداران 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کمین است

گزارشگزارش

گزارش روز گزارش روز 
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 ۶۹ نفر از محکومان زنجان مشمول •
عفو رهبری شدند
حجت االســام  زنجان: 
اسماعیل  والمســلمین 
صادقی نیارکی، رئیس کل 
دادگستری استان زنجان 
از آزادی ۶۹ زندانــی در 
زنجــان با عفــو رهبری 
خبــر داد و اظهار کرد: با 

پیشنهاد رئیس قوه  قضائیه و با عنایت خاص مقام معظم رهبری 
به مناســبت میاد باسعادت پیامبر گرامی اســام)ص( و امام 
جعفرصادق)ع( با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۳هزار و۷۸۰ نفر 
از محکومان محاکم عمومی و انقاب، سازمان قضایی نیروی های 
مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور موافقت شد.

ساماندهی ۹۳ درصد از گلزارهای •
شهدای زنجان

زنجان:معاون رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد شــهید و 
ایثارگــران گفت:  امــور 
براساس تأکیدی که مقام 
معظم رهبــری مبنی بر 
گلزارهــای  ســاماندهی 
شهدا داشتند، ۹۳ درصد 

از گلزارهای شهدای استان زنجان ساماندهی شده اند.
ســعید اوحدی با بیان اینکه هزار و۲۵۰ مورد زمین برای 
تأمین مسکن ایثارگران فراهم شده که با پشتیبانی وزارت 
راه و مسکن و شهرسازی برای آماده سازی زمین ها و بانک 
مرکزی با تأمین وام برای ســاخت واحدهای مسکونی، به 
زودی شــاهد عملیات اجرایی خواهیم بود، اظهار کرد: در 
۲۲ بهمن با کمک دســتگاه های اجرایی اســتان ها در ۲۲ 
اســتان عملیات اجرایی واحدهای مســکونی ایثارگران را 

اعام می کنیم.

تست های سریع رایگان در اختیار •
استان ها قرار می گیرد

کرمانشاه: معــاون وزیر 
بهداشت از پیگیری تولید 
سریع  تســت  کیت های 
خبــر داد و افــزود: این 
تست ها در اختیار استان ها 
قرار گرفتــه و به صورت 
رایگان خواهد بود و جواب 

تست کرونا به وسیله آن در ۲۵ دقیقه حاضر می شود.
علیرضا رئیســی گفت: در مرحله نخست این طرح در فروردین 
و اواســط اردیبهشت، ۷۸ میلیون نفر در خصوص بیماری کرونا 
غربالگری شــدند و در مرحله دوم آن نیز 4۲ میلیون نفر از افراد 

آسیب پذیر مجدد غربالگری شدند.
وی افزود: در مرحله ســوم طرح توانستیم ۲1 میلیون خدمت 
درمانی عقب افتاده را جبران کنیم و در حال حاضر در خدمات 

درمانی به روز هستیم.

بازسازی واحدهای مسکونی مناطق •
سیل زده کشور تا پایان ۹۹

بازسازی  معاون  مرکزی: 
بنیاد  روستایی  و مسکن 
حال  در  گفت:  مســکن 
حاضر بازســازی مناطق 
ســیل زده کشور و استان 
مرکــزی مراحل پایانی را 
می گذراند و تا پایان سال 

جاری بازسازی تمامی واحدهای باقیمانده به پایان خواهد رسید.
عزیزاهلل مهدیان اظهار کرد: از سال ۸4 طرح ویژه بهسازی مسکن 
 روستایی در کشــور آغاز شد و خوشــبختانه تاکنون افزون بر 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد یعنی ۵۰ درصد  آن ها مقاوم ســازی 

شده اند. 

تالش برای خانه دار شدن خانواده •
شهدای قزوینی 

قزوین: اســتاندار قزوین 
گفت: با توجه به اقدام های 
صورت گرفته امیدوارم نیاز 
خانواده شهدا به مسکن در 
استان قزوین را ساماندهی 
کنیم، مقدمات کار را انجام 
دهیم و شــرایط را فراهم 

کنیم تا همه آن ها خانه دار شوند.
هدایــت اهلل جمالی پور اظهار کرد: امیدواریم با کمک وزارت راه و 
شهرسازی بتوانیم در این حوزه اقدام های مثبتی داشته باشیم. وی 
افزود: تمامی اختیارات خود در این حوزه را به رئیس بنیاد شهید 
کشور می سپارم اگرچه برخی موارد از اختیارات ما خارج است، اما 

تا جایی که استان دسترسی دارد، پای کار هستیم.

 نخستین محموله کاالی ملوانی•
 10 روز آینده وارد خرمشهر می شود

فرماندار  خوزســتان: 
ویژه خرمشــهر گفت: با 
همت بخــش خصوصی 
روز  لنــج داران در 1۰  و 
آینده شاهد ورود نخستین 
ملوانی  کاالی  محمولــه 
به شهرســتان خرمشهر 

خواهیم بود.
محمد حیدری اظهار کرد: خوشبختانه در روزهای اخیر توانستیم 
مجوز کاالی ملوانی برای بندر خرمشهر را از وزارت کشور و ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال دریافت کنیم. 
وی ادامه داد: کاالی ملوانی در ارتقای اقتصاد خرمشهر و اشتغال 
جوانان مؤثر خواهد بود و با همکاری بخش های مختلف از جمله 
گمرک و بندر در راســتای پیشرفت و رشد شهرستان خرمشهر 

گام برخواهیم داشت.

1۵ کارگر اخراجی هفت تپه به کار •
برگشتند

عمومی  روابــط  دزفول: 
شرکت کشــت و صنعت 
اعام  تپه  هفت  نیشــکر 
کــرد: 1۵ کارگر اخراجی 
این شــرکت با وســاطت 
به  مشــروط  و  مسئوالن 
کاری  انضبــاط  رعایــت 

بازگشت به کار شدند.
روابط عمومی این شرکت اعام کرد: با وساطت نماینده ولی فقیه 
در استان و شوراهای تأمین استان خوزستان و شهرستان شوش 
و همچنین پیگیری مستمر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خوزستان و شهرستان شوش، با بازگشت به کار کارگران از تاریخ 
۲1 آبان ماه با توجه به ضرورت رعایت تمامی شــئون و انضباط 

کاری به صورت مشروط موافقت شده است.

سفید شدن وضعیت خمینی شهر شایعه •
است

اصفهان: فرماندار خمینی شــهر گفت: از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر در 
خمینی شــهر به مدت یک ماه فقط مشاغل گروه یک می توانند 

پس از ساعت 1۸ فعالیت داشته باشند. 
علیرضا بصیری اظهار کرد: وضعیت شهرستان در ابتا، بستری و 
فوت کاهش چشمگیری داشته است، اما این به آن معنا نیست که 
از وضعیت قرمز خارج شده باشیم. متأسفانه در شهر شایعه هایی 
مبنی بر سفید شدن شهرستان منتشــر شده که کذب است و 
وضعیت این شهرستان همچنان قرمز است و باید پروتکل ها رعایت 

شود. 

۶هزار و ۹0 درخت به یاد شهدای قم •
کاشته شد

قــم: همزمــان بــا ایام 
بزرگداشــت روز قــم و با 
مشارکت ستاد کنگره ملی 
شهدای استان و شهرداری، 
آیین غرس نهــال یادبود 
۶هزار و ۹۰ شهید استان 
در بوســتان یادمان شهدا 

برگزار شد.
در آیین غرس نهال در بوســتان یادمان شهدا، عملیات اجرایی 
و تکمیل بوستان نیز آغاز شــد و مدیران و مسئوالن هر یک به 

نمایندگی از شهدای بزرگوار نهالی را غرس کردند.
در این بوستان به منظور گرامیداشت ۶هزار و۹۰ شهید استان قم، 
۶هزار و۹۰ نهال در عرصه 11 هکتاری بوستان و در انتهای شهرک 

شهید زین الدین غرس می شود.

رایگان شدن برق 1۳0 هزار مشترک در •
کرمانشاه 

کرمانشاه: بــه گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه، نزدیک به 1۳۰ هزار مشترک کم مصرف از طرح »برق 

امید« بهره مند می شوند.
امیدعلی مرآتی افزود: در بررسی میزان مصرف مشترکین، نزدیک 
به ۲۵ درصد مشترکین خانگی یعنی حدود 1۳۰ هزار مشترک 
مشــمول این طرح هستند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان کرمانشاه درباره جزئیات و شــیوه اجرای طرح برق امید 
خاطرنشان کرد: اگر مشترکین خانگی در ماه های سرد سال یعنی 
از ابتدای مهر تا پایان اردیبهشت ۸۰ کیلووات ساعت در ماه و یا 

کمتر برق مصرف کنند، برق آن ها رایگان خواهد بود.

خروج شن و ماسه از خلخال به گیالن •
ممنوع شد

اردبیــل: رئیــس اداره 
صنعت، معــدن و تجارت 
اطاع  تــا  گفت:  خلخال 
ثانوی خروج شن و ماسه 
تولیدی این شهرستان به 
مقصد استان گیان ممنوع 
بوده و با متخلفان برخورد 
خواهد شد. سیدناصر میرمرسلی با اشاره به کمبود و گرانی شن و 
ماسه در استان اردبیل اظهار کرد: با هدف تثبیت قیمت این مصالح 
ساختمانی و پیشگیری از افزایش قیمت آن در بازار، تولیدکنندگان 
شن و ماسه منطقه حق عرضه و فروش شن و ماسه به کامیون های 

کمپرسی و بارگیری به مقصد استان گیان را ندارند.

باغداران فارسی دغدغه صادرات دارند

یاقوت ایران در انتظار درخشش مجدد در بازار های جهانی 
شیراز: انار ایران یا همان یاقوت سرخ که بسیاری 
از کشــورهای حوزه خلیج فــارس و همچنین 
اروپایی حسرت آن را می خورند امسال به دلیل 
ســایه اندازی کرونا و همچنین محدودیت های 
صادراتی به دلیل تحریم ها، سرنوشتش در هاله ای 

از ابهام قرار دارد.
کشــور ما در زمــره ســومین تولیدکننده این 
محصول قرار دارد و در این میان اســتان فارس 
تولید ۳۰ درصد انار کشــور را بر عهده دارد که 
حاال دغدغه فــروش این محصول بر باغ های آن 

سایه انداخته است.
از مشکاتی مانند نبود صنایع تبدیلی و فراوری 
و همچنین کمبود ماشــین آالت و دستگاه های 
میوه چینی تا بسته بندی و آفت کرم گلوگاه انار که 
بگذریم امسال صادرات انار به سایر کشور های جهان 
به مهم ترین  دغدغه باغداران تبدیل شده است.

نگرانی باغدارانس
ســهیل طباطبایی یکــی از باغداران اســتان 
فــارس بــه مــا می گویــد: در اســتان فارس 
عمده محصول انــار در 1۵ شهرســتان تولید 
می شــود که انار شــیراز، ارســنجان، استهبان 
و نی ریــز در ایــن میــان شــاخص هســتند.

وی با اشــاره به انار »رباب پوســت قرمز« اظهار 
می کند: در باغ های انار کشــور باالترین عملکرد 
تولیــد انار ۳۰ تن در هکتار اســت در حالی که 
عملکرد معمول آن در دیگر کشــورها بین ۸ تا 
1۲ تن در هکتار است که در این میان استان های 
فارس، خراسان، مرکزی، اصفهان و یزد بیشترین 

سطح تولید را دارند.
وی با بیان اینکه کنسانتره انار و رب انار مشتری 
خوبی در حوزه خلیج فارس دارد، می افزاید: ایجاد 
کارخانه های فراوری می تواند نقش بســزایی در 

ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد.
وی اظهار می کند: گرچه هنوز زمان برداشــت 
رقم انار »رباب« که مورد پســند اعراب حاشیه 
خلیج فارس است، فرا نرسیده، اما به نظر می رسد 
با توجه به شرایط تحریم و مشکات ارزی امسال 

مانند سال گذشته صادرات نداشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه کاهش ارزش ریال بسیاری 
از دالالن و تجــار را بر آن داشــته تا محصوالت 
صادراتی ایران را بــا ریال خریداری کنند، بیان 
می کند: رفع مشکات ارزی و تاش برای صادرات 

یکــی از مهم تریــن راهکار هــای 
اســت. کشــاورزان  از  حمایــت 

وی اظهــار می کند: بســیاری از 
صادرکنندگان با توجه به تعهدات 
ارزی و مشــکات بازگشــت ارز 
از طریق سیســتم بانکــی اذعان 
صادرات  امکان  امســال  می کنند 
از آن ها ســلب شــده اســت و در 
صورتــی که ایــن موضوع صحت 
داشته باشــد و صادرکنندگان به 
دلیل همین مشکات کناره بگیرند، 
تولیدکنندگان انار دچار خســران 
شده و محصول آن ها روی دستشان 

خواهد ماند.
وی با بیان اینکه همه اجزای انار قابلیت فراوری 
دارد و می توان با تبدیــل آن به رب انار، اناردانه 
و کنســانتره ارزش افزوده بیشتری از آن بدست 
آورد، ادامه می دهد: در همین راستا اگر نسبت به 
ایجاد کارخانه های فراوری بیشتری در کشور اقدام 
شــود حتی در صورت عدم صادرات نیز می توان 
محصول را به مدت بیشــتری نگهداری کرد و از 

ضرر کشاورزان جلوگیری کرد.

فارس تولیدکننده 30 درصد انار کشورس
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با 

بیان اینکه انار فارس بیشتر به 
استان های حاشیه خلیج فارس 
صادر می شــود، اظهــار کرد: 
رقم انار »رباب« بیشــتر مورد 

استقبال بازار جهانی است.
مجیدرضا پاکاری افزود: عمده 
انار تولیــدی فارس به صورت 
کشــورهای  به  تازه خــوری 
کــره جنوبی، ژاپــن، چین و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس 

صادر می شود.
وی اظهــار کــرد: بــه دلیل 
خشکسالی های متوالی، مقاوم 
بــودن انــار به کم آبــی و تا 
حدودی مقاوم به شــوری آب در سال های اخیر 
احــداث باغ های فنی انار و توســعه انارکاری در 

استان مورد استقبال باغداران قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هرچند در حال حاضر برداشــت 
محصول انار در فارس آغاز شــده، اما رقم رباب 
تا یک ماه دیگر برداشــت می شــود و امیدواریم 
تا آن موقــع محدودیت های کمتری پیش روی 

محصوالت صادراتی کشاورزیمان باشد.
وی اذعان کرد: اســتان فارس با ۲1 هزار و 4۰۰ 
هکتار بــاغ انار حدود ۳1۸ هــزار تن انار تولید 
می کند که حدود ۳۰ درصد تولید انار کشور است.

معاون باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی فارس 
بیان کرد: در استان فارس از ۳۶ شهرستان، 1۷ 
شهرستان باغ انار دارند که بیشترین سهم مربوط 
به نی ریز، داراب، شــیراز، ارســنجان، مرودشت، 
کازرون و جهرم می شود. پاکاری با اشاره به اینکه 
عملکــرد در هکتار محصول انار در فارس به طور 
میانگین 1۵ تن در هکتار اســت، افزود: این در 
حالی است که باغداران نمونه ما حتی تا 11۵ تن 
در هکتار محصول تولید می کنند که نشان دهنده 
ظرفیت بالقوه و شــرایط آب و هوایی مناســب 

استان است.

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی س
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با 
بیان اینکه بیشتر صنایع تبدیلی و فراوری استان 
سنتی اســت، افزود: خوشــبختانه سه کارخانه 
فراوری صنعتی انار هم در استان فعال است که 

کنسانتره انار و رب انار تولید می کند.
به گفته وی با ایجاد و توســعه صنایع تبدیلی و 
مدیریت صحیح در بخش صادرات می توان تا 4۵ 
درصد از محصول انار استان را به دیگر کشور ها 
صادر کرد.پاکاری ادامه داد: با توجه به کیفیت باالی 
انار فارس، در زمان برداشت بخش عمده ای از انار 
تولیدی توسط تجار دیگر استان ها خریداری و با 
بسته بندی مناسب به دیگر کشورها صادر می شود.

عمده انار تولیدی 
فارس به صورت 

تازه خوری 
به کشورهای 

کره جنوبی، ژاپن، 
چین و کشورهای 

حاشیه خلیج فارس 
صادر می شود
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کرمان: در ماه های اخیر نوسان های ارزی موجب شده تا عاوه بر 
متاطم شدن بازار کاالهای اساسی، با افزایش بیش ازحد قیمت ها 
و در مواردی کمبود آن ها روبه رو شویم که روغن جامد و مایع یکی 

از این کاالهاست.
شهروندان کرمانی که تا پیش ازاین با مشکاتی همچون گرانی مرغ 
و گوشــت و کمبود تخم مرغ در بازار مواجه بودند و خاطره نایاب 
شدن کره حیوانی را از یاد نبردند حاال با مشکل کمبود روغن مایع 

و جامد روبه رو هستند.
گرچه مصاحبه های مسئوالن در فضای رسانه ای حاکی از آن است 
که مشکلی در تأمین روغن در بازار نیست، اما واقعیت این است 
که باوجود فعالیت چندین کارخانه روغن در استان کرمان، اما  این 

کاالی اساسی کمیاب شده است.

در بازار چه می گذرد؟س
روغــن خوراکی مدت ها بود به صورت قطره چکانی به بازار تزریق 
می شــد تا اینکه به  یکباره قوطی های روغن خوراکی در تمامی 

فروشگاه های عرضه مواد پروتئینی نایاب شد.
مشــاهده های خبرنگار ما نشــان می دهد قفســه بســیاری از 
فروشندگان مواد پروتئینی از این کاالی اساسی تقریباً خالی است 
و تنها روغن های یک لیتری با قیمت ۹هزار و۵۰۰ تومان و البته به 

تعداد اندک قابل عرضه است.
گفتنی اســت حلب های ۵ کیلویی روغن مایــع و جامد در بازار 

به طورکلی نایاب شــده است و به تازگی بعضی مغازه دارها برخی 
برندها را با قیمت سه برابر قبل به فروش می رسانند.

به گفته برخی از شــهروندان کرمانی بعضی فروشندگان از این 
موضوع سوءاستفاده کرده و جیب برای خود دوخته اند و به ازای 
فروش یک روغن، مصرف کنندگان را به خرید سایر کاالها مانند 

چای کیسه ای اجبار می کنند.
به نقل از شــهروندان مقدار اندکی روغن هــای نباتی جامد که 
پیش ازایــن قوطی حاوی 4/۵ کیلویی روغــن به 4۸ هزار تومان 
فــروش می رفت در حال حاضر با قیمت 11۵ هزار تومان عرضه 
می شــود حال بســیاری از مصرف کنندگان از مسئوالن سؤال 
می کنند که این روغن ها با این قیمت های نجومی متعلق به کیست 

و از کجا می آید و چرا نظارتی نیست؟

مردم نگران نباشندس
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان کرمان بابیان اینکه 
با راه اندازی »سامانه جامع انبارها« توزیع روغن در فروشگاه های 
ثبت نام شــده در این سامانه آغاز شده اســت، اظهار کرد: روغن 
به صورت مستقیم از کارخانه های تولید روغن به ۵۰ واحد کوچک 
در شهر کرمان همچنین تمامی فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها 

تزریق می شود، بنابراین مردم نگران کمبود روغن نباشند.
محمدرضا ابوالقاســمی اظهار کرد: در حال حاضر مواد مورد نیاز 
)روغن خام( کارخانه های روغن نباتی گلناز کرمان و کارخانه فریکو 

سیرجان تأمین  شده و هر دو کارخانه کار تولید روغن نباتی را  از 
سر گرفته اند ضمن اینکه توزیع روغن در فروشگاه های زنجیره ای 

آغاز شده است.
وی بابیان اینکه به منظور ساماندهی زنجیره توزیع کاال »سامانه 
جامع انبارها« را راه انــدازی کردیم و تمامی واحدهای صنعتی، 
تولیــدی و صنفی که به توزیع کاالهای اساســی اقدام می کنند 
ملزم به ثبت نام در این سامانه شده اند، افزود: فعاً روغن در اختیار 

مغازه هایی که ثبت نام نکرده اند قرار نخواهد گرفت.
وی گفت: درصورتی  که مــردم رعایت کرده و برای خرید روغن 
موردنیاز خود هجوم نیاورند و از انبار کردن این کاالی اساســی 

پرهیز کنند مشکلی برای تأمین کاال نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: متأسفانه در اثر عدم بازدارندگی قوانین، برخی افراد 
در بازار اقدام به احتکار یا سودجویی و تخلف می کنند که در این راستا 
تیم های نظارتی و بازرسی نظارت بر بازار را تشدید کرده ایم ضمن 
اینکه با هرگونه گران فروشی و احتکار برخورد شدید خواهد شد.

کمبود روغن نباتی در کرمان رفع نشد 

چرب شدن قیمت روغن در بازار سیاه 

گزارشگزارش

7۹۵2جدول
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
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 2 ع ق ي د ه   ا و ر م ي   ج ي ب
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1. کنایــه از زن بســیار حیله گر اســت  و 
جادوگری بود در داســتان امیرارســان  که 
به دست وی کشته شد- نت میانی ۲. گوشه ها- 
از زیراندازها- میوه ریز دوقلو ۳. سرمای شدید 
- پشــته خاک- احمق- نمودار بیان کننده 
جایگاه های اداری یک سازمان 4. کشتی های 
جنگی- از نزوالت مخرب آسمانی- یک نهم 
 چیزی ۵. ســزاوار- کمان صورت- صوت ندا 
۶. دوست داشتن- زحمتکش- بندر بحران زده 
اوکرایــن ۷. پــس از چین می آیــد- زراعت 
دیــم- از جنگ افزارهای قدیمی ۸. خودروی 
جنگی- نخست- ســاده تر ۹. انباز- برابری- 
گمراهی 1۰. کفش قدما- ســازمان بیمه و 
بازنشســتگی نیروهای مســلح- پس ندادنی 
خسیس 11. شهر بی دفاع- سرزنشگر- ناخلف 
 1۲. بی حــال- آتشــدان- دوران پس از تولد 
1۳. پــدر حضرت ابراهیم»ع«- فیلســوف و 
مورخ فرانسوی قرن1۹ که تاریخ را سرچشمه 
تجربه ها نامید – واحد ورزش والیبال- یازده 
 14. عصــاره- شــهر روی آب – پســت تر 

1۵. الفبای موسیقی- متافیزیک

1. پونه کوهی-  از تقســیمات کشوری در 
قدیم معادل شهر ۲. اشاره کردن- پزشک- 
فاصله بین دومکان ۳. مادر ورزش ها- غوزه 
پنبه- خوابیده- مزه روی آدم عبوس 4. فائز- 
واخواست سفته- شاداب ۵. جدانشدنی- نوعی 
لنز عکاســی- عامت جمع فارسی ۶. موی 
نیروی انتظامی جمهوری اسامی-  مجعد- 
 هجرت کننده ۷. اما ، ولی- چراغ - غیرمجاز 
۸. وســایل- گیاه خورشــتی- واحد ورزش 
بوکس ۹. دفــاع میانی تیم ملــی فوتبال 
برزیل در ســال های قبل که ســفری هم 
بــه ایران داشــت - رنگارنــگ- پدربزرگ 
1۰. پرورنــدگان- مــاه پاییــزی- نــگاه 
خیــره 11. جوی خون- دایره ای شــکل- 
حمل مســافر  بــزرگ  خودروی عمومــی 
1۲. صفــر- هــوو- انعــکاس 1۳. بتی در 
 جاهلیت- فرمان توقف- آش ساده- عدد ماه 
14. فی الواقع شکر است- طایی- دفع کننده 
1۵. صنعت ادبی استفاده از مفهومی کمکی 
برای رساندن مفاهیم ســخت و دیریاب - 

رفیق و همنشین

  عمودی  افقی
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