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 اجــرای طــرح منع آمــد و شــد در جاده های 
خراسان رضوی از صبح روز گذشته آغاز شد. رئیس 
پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان  رضوی با اشاره 
به این که از روز گذشته این طرح آغاز و به مدت 
دو هفته ادامه می یابد، گفت: با توجه به قرمز  بودن 
بیش از ۶۵درصد شــهرهای استان از نظر شیوع 

ویروس کرونا...

در این هشــدار آمده است: با توجه به کاهش دما 
و سرد شدن هوا و اســتفاده هموطنان از وسایل 
گرمایشــی، احتمال حوادث ناشی از گازگرفتگی 
بیشتر می شود.حوادث گازگرفتگی از آن اتفاقاتی 
اســت که تنها با کمی دقت می تــوان از بروز آن 
جلوگیری کرد و از سوی دیگر، کمی بی احتیاطی 

می تواند عواقب جبران ناپذیری ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 
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دوگانه ماده 100
قدسازکرمانشاهگزارشمیدهد

»پناهگرم«مطالبه
کارتنخوابها
درزمستان

فرماندهسپاهامامسجاد)ع(هرمزگان:

»سپاه«برایبانوی
بیسرپناهبندرعباسی

خانهمیسازد

.......صفحه 4 .......صفحه 4 

.......همین صفحه 

مردم از »قانون« ناراحت هستند یا »تبعیض«؟

برایاستادحسینپورحسینخبرنگارروزنامهقدسکهناباورانهازمیانمارفت

خداحافظ مرد خاطرات شنیدنی

استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای ۱4 شهرستان است که 
نیمی از جمعیت استان در شهر کرمانشاه ساکن هستند، اما باوجوداین 
جمعیت، ظرفیت پذیرش 90 کارتن خواب در گرمخانه های آن عجیب به 
نظر می رسد.حضور شبانه کارتن خواب ها در سطح شهر به ویژه در فصول 

سرد سال موجب افزایش مشکالت فرهنگی، امنیتی...

فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان تصریح کرد: سپاه امام سجاد)ع( 
در صورت واگذاری زمین توســط مسئوالن استانی به مناسبت هفته 
بسیج یک باب منزل مســکونی برای این بانوی آسیب دیده می سازد.

ســردار اباذر ساالری اظهار کرد: در صورت تخطی از قوانین و مقررات 
توسط افراد به هر دلیل توصیه می کنیم ...

»حسین پورحسین« خبرنگار روزنامۀ قدس و 
از چهره های آشــنای فرهنگ و هنر خراسان، 
جمعــه 30 آبان مــاه ناباورانه درگذشــت و 
 خانواده، همکاران و دوستانش را تنها گذاشت. 
پور حسین از فعاالن باسابقه  در حوزه سینما 

بود که معاونت  امور سینمایی بنیاد مستضعفان 
و جانبــازان را در کارنامــه خود داشــت.وی 
مؤسس اولین سینمای پس از انقالب مشهد 
با نام سینما شهر قصه در منطقه گلشهر بود و 
از او کتاب» صد ســال سینما در مشهد«  نیز 

به یادگار مانده است. ضمن تسلیت به جامعه 
فرهنگی استان و خانواده آن عزیز سفر کرده، 
آنچــه در ادامه می آید دلتنگی های همکارانی 
اســت که ســال ها از او جز مهربانی و تواضع 

.......صفحه 2 ندیدند و کلمات را به ...

سرپرستمعاونتاقتصادیشهرداریمشهد
  تاکسیهایمشهد
هوشمندمیشوند

قدس:سرپرســت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد 
 از هوشمندسازی ۱۱ هزار تاکسی شهر در مدت زمان

۱۸ ماه خبر داد.
مهدی حاتمی گفت: هوشمندســازی تاکســی  های 
شهرداری مشــهد در راستای ارتقای کیفیت خدمات 
تاکســی های شهری و بهبود فرایند مدیریت و نظارت 
تعریف و در دســتور کار قرار گرفــت. این پروژه که با 
همکاری بخش خصوصی تأمیــن مالی و اجرا خواهد 
شــد، در بخش های اصلی آن سیســتم محاسبه نرخ، 
مانیتورینگ، سیستم متمرکز نرم افزاری و مالتی مدیا، 
سیســتم ارتباطی چندمنظوره، بســترهای مختلف 
پرداخت الکترونیک و بستر پخش پیام های شهروندی و 

تبلیغاتی پیش بینی شده است. 

خبرخبر

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

یکشنبه 2آذر 1399

  6 ربیع الثانی 1442  
 22 نوامبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9397  
 ویژه نامه 3776 
+ صفحه »میهن« 

ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مصوبه ش�ورای محترم اس�امی ش�هر تایباد نس�بت به 
واگذاری اجاره محل فاز یک و دو تعدادی بیلبورد تبلیغاتی در س�طح ش�هر بر اس�اس موقعیت 
مکانی تابلوها در} منطقه عالی )الف(، منطقه خوب)ب(، نقاط متوس�ط)ج( { و قیمت کارشناسی 
پایه منطقه ای تابلو بر اس�اس هر متر مربع در منطقه عالی شهر }منطقه الف{ 8/500 ریال منطقه 
خوب}منطقه ب{ 5/700 ریال و منطقه متوس�ط }منطقه ج{4/300 ریال به ش�رکت های دارای 
مج�وز از طریق برگ�زاری مزایده کتب�ی اقدام نماید ،ل�ذا متقاضیان محترم م�ی توانند جهت 
دریافت فرم های مزایده و ارائه پیش�نهادات خود حداکثر تا تاریخ 99/09/19 به واحد روابط 

عمومی شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
* مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/02 لغایت 99/09/19

* مهلت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 99/09/19
* زمان بازگشایی پاکت ها در تاریخ  99/09/20 

* سپرده شرکت در مزایده مبلغ 20/000/000 ریال می باشد.
* کلیه هزینه های مربوط به آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

* محل تحویل اس�ناد شرکت در مزایده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم 
می توانند جهت دریافت اطاعات بیشتر با شماره تلفن 05154522265 تماس حاصل فرمایند. 

* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

)) آگهی مزایده(( نوبت اول
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ایوب سیدالحسینی-شهردار تایباد

)آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم  شركت تعاونی تولیدی و توزیعی بنیان اعتماد طوس(
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی بنیان اعتماد طوس رأس س��اعت 16:30 روز پنجشنبه مورخ 1399/09/13 در 
محل دفتر قانونی شرکت واقع در بلوار شهید رفیعی نبش رفیعی 7 پالک 1 طبقه دوم برگزار می گردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود اصالتًا و وکالتًا 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در مجمع حضور بهم رسانند.
اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در این 
صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. وکالت نامه ها بایس��تی حین انجام مراحل قانونی س��ه روز 
قبل از برگزاری مجمع به دفتر شرکت به نشانی مشهد- بلوار شهید رفیعی – نبش شهید رفیعی7 پالک 1 طبقه دوم، تحویل تا پس از تایید وکالت نامه های 

مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.  دستور جلسه :1-تغییر بند »ب« ماده 12 اساسنامه
,ع هیئت مدیره- شرکت تعاونی بنیان اعتماد طوس 

99
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 ش��هرداری فریم��ان در نظ��ر دارد ح��ق اس��تفاده 
از فرکان��س رادیوی��ی، تجهی��زات، تاسیس��ات و 
مدیریت س��امانه حمل و نقل درون شهری بیسیم 
خود را از طریق مزایده عمومی مطابق ش��رایط زیر 

به شرکتهای واجد صالحیت واگذار نماید.
1-س��پرده ش��رکت در مزایده مبل��غ 75.000.000 
ری��ال واریز نقدی ی��ا ضمانتنامه بانک��ی و یا چک 

بانکی
2-مهلت دریافت اسناد و ارایه پیشنهاد قیمت از 

تاریخ 99/09/03 لغایت 99/09/13 می باشد.
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 

مختار می باشد.
4-در صورتی که برندگان اول تا س��وم مزایده از 
پیشنهاد خود عدول نمایند س��پرده آنها بترتیب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5-تمام هزینه های برگزاری مزایده بعهده برنده 

می باشد.
6-س��ایر ش��رایط مزایده و مدارک م��ورد نیاز در 

اسناد تحویلی درج شده است.
جه��ت دریافت اس��ناد و مدارک مزایده و کس��ب 
اطالعات بیش��تر به واحد امور قراردادها مراجعه 
نماین��د و ی��ا ب��ا تلف��ن 34623364-051 تماس 

حاصل نمایند.
علیرضا قلی زاده-شهردار فریمان 
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آگهی مزایده تاكسی بیسیم
نوبت دوم

آگهی دعوت از سهامداران بابت 
تبدیل سهام بی نام به بانام )نوبت دوم(

 
با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت پیش��گامان فرارس��انه س��روش 
به ش��ماره ثب��ت 38527 و شناس��ه ملی 
در   99/08/10 م��ورخ   10380542348
اجرای ماده 43 و 44 الیحه اصالحی قانون 
تج��ارت مبنی ب��ر تبدیل 160/000 س��هم 
بی نام به با نام ، لذا از کلیه س��هامداران 
ش��رکت دعوت به عمل می آی��د از تاریخ 
انتش��ار این آگهی به مدت 6 ماه نس��بت 
به تبدیل س��هام خود به مرکز ش��رکت به 
آدرس : مش��هد، بلوار معل��م ، بین معلم 
28 و چه��ارراه دان��ش آم��وز  ، پالک 712 
مراجعه نمایند . بدیهی اس��ت که پس از 
انقض��اء م��دت مذکور کلیه س��هام بی نام 
تلقی  باط��ل ش��ده  ذکر ش��ده ش��رکت 

9ع مدیرعامل م��ی گ��ردد.
90
90
27

اداره کل آم�وزش وپرورش خراس�ان رض�وی درنظ�ر دارد دراجرای م�اده 27 
قان�ون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش�ی از مق�ررات مالی دولت)2( موضوع 
مصوبه ش�ورای اقتصاد به ش�ماره 586206-1395/4/5و اعم�ال اصاحات بعدی وبه 
اس�تناد تبصره )19( ماده واحده قانون بودجه س�ال 1399 کل کش�ور وبا رعایت کامل 
دس�تورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی سرمایه ای، نسبت به اجرای 
مش�ارکتی تعدادی ازپروژه های جدید،نیمه تمام ،تکمیل ش�ده وآماده بهره برداری 
ب�ه بخش خصوصی  درس�ال ج�اری اقدام نمای�د . متقاضیان محت�رم جهت دریافت 

اطاعات به آدرس سایت:     
   )http://budje.razavi.medu.ir(  و   )http://mosharekat.mporg.ir(                   

مراجعه و درخواست  مشارکت خود را حداکثرظرف مدت 10 روز پس ازانتشارآگهی 
به آدرس : 

مش�هد مقدس- خیابان امام خمینی )ره( - حدفاصل ایس�تگاه س�راب ومیدان ش�هدا، 
اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ،ساختمان شهید باهنر -طبقه پنجم اداره 

بودجه و مدیریت منابع تحویل نمایند.

واگذاری طرح های تملک دارائی سرمایه ای
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

مهدیکاهانیمقدم:رســیدگی به تخلفات ســاختمانی 
به لحاظ ضوابط شهرســازی و ایمنــی، مهم ترین وظیفه و 
رسالت کمیسیون ماده ۱00 قانون شهرداری هاست. وظیفه 
و رســالتی که با توجه به گستردگی روزافزون حاشیه شهر 
مشهد و تعداد بی شمار ساختمان های غیرمقاوم، بدون پروانه 
و فاقد اســتانداردهای مهندسی، شهرسازی و ایمنی در این 
کالنشــهر، به نظر می رسد به درستی اجرا نشده و یا در اجرا 
دارای اشکال های فراوان است.بر اساس قانون، این کمیسیون 
مکلف است به  محض دریافت گزارش تخلفاتی چون ساخت 
بنا بدون پروانه)مجوز( یــا خارج از مفاد پروانه، تجاوز بنا به 
معابر شهر، تغییر کاربری غیرمجاز، استحکام نداشتن بنا یا 
عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، 
به ماجرا ورود کرده و مانع بروز و یا ادامه تخلف شود که این 
اقدام می تواند در قالب رأی به تخریب بنا و یا گرفتن جریمه 

متناسب و قانونی از مالک متخلف باشد.
با وجود آنکه قوانین و ضوابط بسیاری، تکلیف حتی جزئیات 

عملیــات ســاختمانی در بناهای مناطق مختلف شــهر را 
به  صراحت تعیین کرده اســت، اما بارها شــاهد عملکرد و 
برخــورد دوگانه و چندگانه مدیریت شــهری در خصوص 
تخلفات ســاختمانی بوده ایم؛ نتیجه این  یک بام و دوهوای 
عملکرد مدیریت شــهری و نهادهای مرتبط با ساخت وساز 
مثل کمیســیون ماده ۱00 همواره زمینه ساز تخلف فروشی 
شــهرداری در ادوار مختلف بوده اســت؛ تا جایی که امروزه 
دومین کالنشهر کشور عالوه بر دارا بودن بیشترین جمعیت 
حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی، بافت فرسوده چند 
صد هکتاری و هزاران ســاختمان اداری و تجاری و مجتمع 
مسکونی بدون پارکینگ و ملزومات ایمنی، به دلیل تناسب 
نداشــتن کوچه های باریــک با تعداد ســاختمان ها و انبوه 
جمعیت ســاکن در آن، به یکــی از بزرگ ترین دغدغه های 

دستگاه های امنیتی و ایمنی تبدیل شده است.
به باور کارشناسان همه این مشکالت از سوءمدیریت و ضعف 
عملکرد دســتگاه های اجرایی و یک بام و دوهوای برخورد 
مدیریت شهری با متخلفان ساختمانی سرچشمه می گیرد. 
آمارهای رســمی هم تا حدود زیادی مؤید همین ادعاست؛ 
به  عنوان  مثال گفته می شود در نیمه نخست امسال ۵هزار 
رأی در کمیسیون ماده ۱00 صادر شده است که 40 درصد 
آن رأی قلع بنا بوده اســت. اما در حال حاضر نزدیک به 20 

هزار رأی قلع بنای کمیسیون ماده ۱00 در مشهد به دالیل 
مختلف از جمله ناتوانی شــهرداری و نداشتن امکانات الزم، 
روی زمین  مانده اســت که بخش زیــادی از این آرا مربوط 
به تخلفات ســاختمانی در مناطق دو تا هفت -که مناطق 
کم برخوردار شــهر هستند- بوده است و شهرداری به گفته 
خودش بیشتر به دلیل تبعات اجتماعی، آرای تخریب را اجرا 

نکرده است. 
مشــکل به همین  جا ختم نمی شود و بسیاری از خانه های 
این مناطق معموالً پایان کار و ســند رسمی ندارند؛ به  طور 
غیرمجاز تفکیک  شده اند؛ ضوابط ایمنی و شهرسازی را رعایت 
نکرده اند و مشکالت متعدد دیگری دارند که همه در مقابل 
چشــمان شهرداری به بار نشسته اســت و امروز با توجه به 
حجم باالی این ساختمان ها، عمالً قانون ماده ۱00 ضمانت 
اجرایی اش را از دست  داده است. مدت هاست این شائبه وجود 
دارد که برخی صاحبان ثروت پیش از ارجاع پرونده شــان به 
کمیسیون ماده ۱00 با شهرداری و یا کارکنانش به توافق و 
تفاهم رسیده و یا با پرداخت جریمه هایی معموالً نامتناسب، 
تخلفات ساختمانی خود را به سرانجام رسانده اند؛ در مقابل 
اما بناهای افراد تهیدســتی تخریب  شده که هر چند قانوناً 
مســتوجب تخریب بوده اما اگر مالک توان پرداخت پول و 

جریمه مورد مطالبه را داشته اتفاق نمی افتاده است.

مردماز»قانون«ناراحتهستندیا»تبعیض«؟

دوگانه ماده 100
قدس:مدیر عامل ســازمان فردوس ها از آغاز به 
کار فاز اول سامانه زیارت مجازی ویژه گلزار مطهر 

شهدا در آرامستان بهشت رضا)ع( خبر داد.
حجت االسالم حســین مهدوی دامغانی با اشاره به 
استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی در راستای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: راه اندازی این 
ســامانه همزمان با فرارســیدن هفته بسیج، یکی 
دیگر از گام های ســازمان فردوس ها در سهولت و 
تسریع ارائه خدمات به شــهروندان و دستیابی به 

خدمات شهری هوشمند است. 
مدیرعامــل ســازمان فردوس ها تصریــح کرد: با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا و ضــرورت رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی راه اندازی این سامانه بستر 
مناســبی را برای خانواده معظم شهدا، ایثارگران و 
مردم شهیدپرور فراهم آورده تا در شرایط برقراری 
محدودیت ورود به آرامستان ها، بدون نیاز به حضور 
فیزیکی از فضای معنوی گلزار شــهدای آرامستان 

بهشت رضا)ع( بهره مند شوند. 
دامغانــی افزود: در گام نخســت اجرای این طرح، 
تصویر مــزار بیــش از 3 هزار شــهید مدفون در 
بلــوک گلزار مطهر شــهدای آرامســتان بهشــت 
رضــا)ع( بــا فنــاوری عکســبرداری پانورامــا و 
 تصاویــر هوایــی پهپــادی، در ســامانه بارگذاری 

شده است. 

راهاندازیسامانهزیارتمجازیگلزارمطهرشهدا
درآرامستانبهشترضا)ع(

محدودیتکروناییدرمشهدچگونهشروعشدمحدودیتکروناییدرمشهدچگونهشروعشد

تعطیلی بازار ها در نخستین روزتعطیلی بازار ها در نخستین روز
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گرم و گیرا و کار بلد بودس
آرش شفاعی: نخســتین روزهــای کارم در روزنامۀ قدس، زمانی که هنوز 
به اســتخدام روزنامه درنیامده بودم، یک روز در باز شــد و مردی الغراندام، 
سیه چهره و با سن و سالی بیشتر از همه ما به تحریریه آمد و یک راست پشت 
میز گروه فرهنگ و هنر نشست. وقتی دوستان او را معرفی کردند فهمیدم، 
»حسین پورحسین« اســت که با روزنامه در حوزۀ سینما همکاری می کند. 
مــردی خونگرم، پرحرف و پرانرژی کــه آن همه تحرک و جنب و جوش به 

سن و سالش نمی خورد.
مدتی بعد در سفر به تهران برای پوشش اخبار جشنواره فیلم فجر، همسفر 
شدیم. در طول مسیر، خاطراتی شنیدنی و منحصر به فرد از سال های طوالنی 
حضورش در سینمای ایران را به عنوان مدیر سینما برایمان تعریف می کرد. 
خاطراتی که در هیچ کتاب و منبع مکتوبی پیدا نمی شد، خاطراتی از جنس 
خاطره های خاص یک نفر که در متن حوادث بود و پشــت صحنۀ سینمای 

ایران را به وضوح روشن می کرد.
شاید اگر آدم شکاک و دودلی بودم، به این خاطرات شک می کردم اما وقتی 
برخورد آشنای اهالی سینمای ایران را با او می دیدم، می فهمیدم که سال ها 
حضور او در ســینما موجب شده است بسیاری از سینماگران او را به خوبی 
بشناسند و کافی بود به یکی از سینماگران قدیمی برسد و دیگر همین کافی 
بود تا یک مصاحبه خواندنی برای روزنامه بگیرد. »پورحسین« در سؤال پرسیدن 
و به چالش کشیدن سینماگران حتی قدیمی ها، تعارف نداشت. پرسش هایی 
چالشــی و جدی را در لفافۀ خاطره ها و نوستالژی گذشته از همه می پرسید 
و مصاحبه شــونده گاهی بدون اینکه خودش بخواهد با مرور یکی دو خاطرۀ 
جذاب، به خبرنگار اجازه می داد که در گفت وگو پیش برود و سؤاالتی را بپرسد 

که کمتر خبرنگاری می توانست از قدیمی ها و حرفه ای های سینما بپرسد.
او در همه ســال های بعد، به روزنامه وفادار مانــد. در تحریریۀ روزنامه آمد و 
شــد داشت و در حوزه های مختلف همکاری می کرد اما عشقش به سینما و 
تالشش برای پژوهش و ثبت خاطرات شفاهی سینما و تئاتر به خصوص هنر 

در خراسان سر جایش بود.

سیمرغ طالیی ورزش برای یک فنجان چای پورحسینس
هاشم رسائی فر: امروز صحبت از پیرمرد کارکشته عرصه خبر و سینماست. مردی 
که تا همین دیروز آرشــیو زنده ای از اتفاقات هنر هفتم در مشهد، استان و کشور 
بود. قرار نیست از حسین پورحسین و سینما بگویم، چون می دانم همه امروز او را 
از دریچه لنز دوربین سینما و حاشیه های آن خواهند دید. می خواهم برای آخرین 
بار به فنجانی چای داغ با پیرمردی دوست داشتنی در گپ و گفتی با پیران میدان 
ورزش دعوتتان کنم. آن زمان که ورزشــی می نوشتم و حاج حسین نخعی؛ دبیر 
سرویس ورزش روزنامه بود، یادم می آید صحبت های دو تا حسین با هم گل انداخته 
بود. از خاطرات مشترکشان و زنده کردن مطالب زیرخاکی و خاک خورده سینمای 
مشهد می گفتند. آن روز یکی از یکشنبه هایی بود که صفحه هفتگی ورزش خراسان 
را می بستیم. کار صفحه آرایی که تمام شد و صفحه را آوردم یکباره حاجی نخعی رو 
به مرحوم پورحسین گفت دوست داری آنچه را که در شهرآرا برای سینما کردیم 
اینجا برای پیشکسوتان ورزش بکنیم؟ انگار پیرمرد منتظر چنین پیشنهادی بود. 
هنوز صحبت نخعی تمام نشــده گفت معرفی پیشکسوت از شما نوشتن سناریو 
از من.همین هم شــد یک فنجان چای حسین پورحسین با پیشکسوتان ورزش 
خراسان آن قدر جذاب و دوست داشتنی از کار درآمد که پس از انتشار هر شماره اش 
آن قدر بازخورد مثبت می گرفتیم که خیلی وقت ها روایت سینماگرانه پورحسین 
از زندگی پیشکسوتان میدان ورزش زوایای تازه ای از آنچه بر پهلوانان و قهرمانان 
قدیم گذشته بود را برایمان آشکار می ساخت. تا سال ها فنجان چای پیرمرد با پیران 
ورزش به راه بود تا جایی که تقریباً با همه آن ها گپ و گفت کرد. این شد که ورزش 
نیز اکنون از او یــادگاری دارد. حاال ما ماندیم و یادش. از آن فنجان چای ها فقط 
خاطراتش مانده و آخرین دستنوشته ای که پیرمرد از حق التألیف مطالبش همین 
چند روز پیش به دست من رسانده بود. حتی فرصت نشد که به خودش برگردانمش!

مردی که دوست نداشت کوتاه بنویسدس
سیدمصطفی حســینی راد: صبحی که خبر درگذشت دوست و همکار 
قدیمی   و پیشکسوت، مرحوم پورحسین را شنیدم ابتدا فکر کردم او هم مغلوب 
ویروس کرونا شــده اما معلوم شد که نه، قلبش همین طور ناگهان از تپش 
ایســتاده است. قلبی که به شدت مهربان بود و تجلی مهربانی اش، لبخندی 
بود که همیشــه بر چهره پورحسین جاری می  کرد. این قلب به نظر نمی آمد 
به این زودی ها بخواهد از تپش بازایستد اما مگر قلم سرنوشت دست ماست؟

پورحسیِن عزیز، ســالیان سال در سرویس ادب و هنر همکارمان بود. بسیار 
پرتالش و پرانرژی بود و خستگی و تعطیلی برایش معنا نداشت.

 هر وقت آفیشــی سینمایی و گاهی در دیگر بخش ها داشتیم و روز تعطیل 
خبرنگاری را برای پوشش پیدا نمی  کردیم، آن بزرگوار آماده و در صحنه بود و 
البته که بیشتر وقت ها هم پیش از اینکه ما بخواهیم، خودش در صحنه حاضر 
بود و این هم از همان روحیه تالش و عشــق ورزیدن به کارش سرچشــمه 
می  گرفت.پورحسین یکی از چهره هایی است که حق زیادی به گردن سینما 
در مشهد و خراسان و حتی کشــور دارد. خدا می  داند چند مصاحبه و خبر 
سینمایی و غیرســینمایی در کارنامه کاری اش دارد اما هر چه هست، همه 

می  دانند کارهای بزرگی برای سینما در مشهد کرده است. 
یکی از این کارها، تالش های او و چند دوست دیگر برای آوردن جشنواره فیلم 
فجر به مشهد بود.چهره همیشه خندان او اجازه نمی  داد کسی فکر کند او هم 
دردهایی در سینه دارد. دردهایی که هیچ وقت با کسی در میان نمی  گذاشت 
تا مصداق آن حدیث معروف باشــد که مؤمن شادی اش در چهره اش نمایان و 
اندوهش در دل پنهان است. هنوز دستخط درشت و گاه ناخوانایش را به یاد دارم 
و مشروح و مفصل نوشتنش را و اینکه گاه، علی جعفری و مجید تربت زاده سر 
به سرش می گذاشتند که »استاد! کوتاه بنویس، کوتاه تر«. او اما دوست نداشت 

کوتاه بنویسد هر چند قلم سرنوشت، داستانش را خیلی طوالنی ننوشته بود.

از آن باال به ما لبخند بزن!س
خدیجه زمانیان: وقتی خاطرات »حسین پورحسین« را در 
ذهنم مرور می کنم یاد گفته زوربا در کتاب »زوربای یونانی« 
می افتم که به اربابش گفت: »هیچ گونه شــادی ندارم، به 
جز یکی، و آن هم کار کردن اســت، کار کردن با جسمم 
و جانم، به خصوص با جسمم. دوست دارم خودم را خسته 
کنــم، عرق بریــزم و به گوش خودم صــدای قرچ و قروچ 

استخوان هایم را بشنوم«.
حسین پورحسین را از همان سال های ابتدایی خبرنگاری ام 
در روزنامه دیدم و برایم عجیب بود مردی به سن و سال او 
به جلسات خبری می آید و عاشق مصاحبه گرفتن است. در 
نشست های خبری از همه خبرنگاران جوان، چاالک تر بود و 
حتماً باید بین جلسه، سوژه را گیر می انداخت. برایش فرقی 
نمی کرد سوژه، بازیگر بود یا مدیر، با همان ترفندهای خاص 
خودش به سمت او می رفت و خدا می داند هیچ وقت دست 

خالی برنمی گشت.
کم کم او را شناختم، فهمیدم از آن دسته آدم هایی است که 
تکلیفش با زندگی روشــن است برای همین با شور و ذوق 
عجیبی کارش را انجام می داد. او عاشــق سینما و نوشتن 
بود و برای ســینما هر کاری کرد. کتاب »صد سال سینما 
در مشهد« را نوشت، سینما ساخت، تهیه کنندگی سه فیلم 
را بر عهده گرفت، فعالیت های مطبوعاتی زیادی انجام داد، 
با بزرگ و کوچک سینمای ایران از ستاره ها گرفته تا مدیر 
مصاحبه کرد و با آن ها عکس گرفت، تجربه مدیریتی داشت 
و خیاطی هم کرد. مگر وظیفه ما در این دنیا چه می تواند 
باشــد جز آنکه تکلیف خودمان را روشــن کنیم و بدانیم 
کجای دنیا ایســتاده ایم و در قبال این شناخت، کار کنیم 

و لذت ببریم. 
پورحســین به هر آنچه خواست رسید و از این جهت برای 
او احترام خاصی قائلم. حاال می فهمم لبخندی که همیشه 
بر لب داشت، معنا پیدا کرده اســت. امیدوارم همان طور 
کــه در این دنیا حالش خوب بود و تا روزهای آخر عمرش 
دوید در آن دنیا هم حال خوبی داشته باشد و از آن باال به 

ما لبخند بزند.

مردی که نماد بی ادعایی بودس
علی محمدزاده: هیچ چیز به اندازه نوشتن برای از دست 
دادن یک دوســت سخت نیست واژه ها هم بغض می کنند 
و کنار هم نمی نشــینند و ذهن آدمی پر می شــود از هیچ 

و گویی اعترافی با تمام وجود است به بی ارزشی این دنیا.
بــا تمام ایــن تفاصیل در میان بهت و افســوس باید این 
واقعیت را بپذیریم که حسین پورحسین دیگر در میان ما 
نیســت مردی که نزدیک به 20 سال از نخستین آشنایی 
مــن با وی می گذرد و در تمام ایــن مدت مبهوت مردی 
بودم که دو برابر من عمر داشــت اما چند برابر من انرژی 
داشت و تشنه کار بود.نکته قابل تأملی که به نظر می رسد 
در کنار تمام خوبی های ایشان می تواند درسی برای نسل 
جوان باشد و راز ماندگاری افرادی مانند وی است نداشتن 
غرور بود. هیچ گاه نشــنیدم جمله ای بــه زبان بیاورد که 
نشانه ابراز وجود باشد حتی در عالم سینما که خود تاریخ 
شفاهی بسیاری از واقعیت های این حوزه و نویسنده کتاب 
سینمای خراســان بزرگ بود.خالصانه کاری را که به وی 
محول می شد انجام می داد و در سن 73 سالگی هم هنوز 
ذوق کودکانه در وجودش موج می زد و بی ادعا می نشست 
و از ترفند خود برای مجاب کردن فالن مدیر یا شخصیت 
برای مصاحبه ای چند دقیقه ای در آسانسور سخن می گفت.

بسیاری از ما با اندک سابقه ای در یک حوزه برای خود شأن 
و منزلتی می سازیم که گویی دیگر از طبقه عوام جدا شده 
و در صف خواص درآمده ایم اما پورحســین بی ریاتر از آنی 
بود که حتی در میان عوام هم بخواهد برای خود ســهمی 

از منیت قائل شود. 
خاکی به معنای اخص کلمه بود و همین خصلت او موجب 
می شــد تا با یک برخورد در ذهن مخاطب خود بماند. هر 
چه بود مــرد بی ادعا و پرانرژی روزنامــه قدس و حافظه 
سینمای خراسان بی بهانه و ناباورانه از میان ما رفت و فقط 
می توانیم امیدوار باشــیم امثال من نگارنده از او یاد گرفته 
باشیم که بنیان غرور سست است و بی ادعایی رمز بودن و 

ماندن در دل هاست.

برای بزرگمردی که کافه هنر را دوست داشتس
سرور هادیان : به خاطر می آورم وقتی قرار شد صفحه »کافه هنر« را 
راه اندازی کنم، آمد و گفت دخترم، کنارت هستم و روی مطلب 
من حســاب کن و پس از آن از کتابش یعنی »صد سال 
سینما در مشهد« هر هفته برایم مطلبی می آورد. گفت وگو 
با هنرمندان قدیمی تئاتر و سینما را هم در برنامه هایش 
قــرار داد و خدا می داند این ســال ها یک بار بدقولی در 
نرسیدن مطا لب از او به خاطر ندارم.جای دخترش بودم 
اما هیچ گاه پیشکسوتی اش را به رخم نکشید. ساعت ها 
درباره وضعیت ســینما و تئاتر با هم حرف می زدیم. با 
وجــود تفاوت های نظری زیادی که داشــتیم، هر دو 
حرمت یکدیگر را حفظ می کردیم. من بزرگی و موی 
ســپید او را و او جوان تر بودن و خام بودنم را.نزدیک 
جشنواره های فجر همیشه از من پرانرژی تر پیگیر اخبار 
و حاشــیه ها بود و مدام می گفت: پیگیری از استاندار و 
شهردار و رئیس ارشاد وقت را شروع کنیم، فیلم ها کی 
می رسد و چه فیلم هایی است؟ پیرمرد هنرمند هنوز 
هم مانند قدیم ها که خانه خلوت را ســاخت، دلش 
ساخت فیلم های سینمایی دیگر را می خواست. بعد 
گذشت چند دهه از شــناخت او هفته گذشته او را 
دیدم، باورم نمی شود آخرین بار بود که آمد و کاغذهای 
لوله شــده مصاحبه اش را به من داد و گفت: از سینما 
و تئاتــر چه خبر جدیدی داری؟ و من لبخندی بزنم و 
بگویم، چه خبری دوست دارین؟ و او آرام بنشیند و بگوید 
حیف که کافه هنر دیگر نداریم و من بگویم، هنر همیشه 
هست، به سرکلیشه صفحه بسنده نمی شود و او به من بگوید، 
آفرین دختر جانم که همیشــه امید می دهی.خبر درگذشت 
حسین پورحسین، مرا شوکه کرد، باورم نمی شود آن بزرگمرد 
نجیب و پرتالش عرصه سینما و رسانه دیگر به تحریریه قدس 
نخواهد آمد تا آخر وقت مطلبش را به ما برساند و بگوید: من 

سر قولم هستم، ببین آمدم. 

برای استاد حسین پورحسین خبرنگار روزنامه قدس که ناباورانه از میان ما رفت
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تهیه بعضی خبرها و گرفتن برخی از مصاحبه ها، احتماالً فقط 
از خودش برمی آمد. از روابط عمومی بی نقصی که داشت و 

سماجت حرفه ای که به خرج می داد. به این ها اضافه کنید تجربه و 
شناختی که از آدم های مختلف به خصوص شخصیت های هنری و 

سینمایی داشت.

بــرشبــرش

قدس: »حسین پورحسین« خبرنگار روزنامۀ قدس و از چهره های آشنای 
فرهنگ و هنر خراســان، جمعه 30 آبان ماه ناباورانه درگذشت و خانواده، 

همکاران و دوستانش را تنها گذاشت. 
پور حسین از فعاالن باسابقه  در حوزه سینما بود که معاونت  امور سینمایی بنیاد 
مستضعفان و جانبازان را در کارنامه خود داشت.وی موسس اولین سینمای 

 پس از انقالب مشهد با نام سینما شهر قصه در منطقه گلشهر بود و از او کتاب
» صد سال سینما در مشــهد«  نیز به یادگار مانده است. ضمن تسلیت به 
جامعه فرهنگی استان و خانواده آن عزیز سفر کرده، آنچه در ادامه می آید 
دلتنگی های همکارانی است که سال ها از او جز مهربانی و تواضع ندیدند و 

کلمات را به یاری گرفتند تا چند خطی به یاد آن همراه همیشه بنویسند.

پیرمردی که جوان بودس
حســن احمدی فرد: آدم از زندگی چه می خواهد؟ این پنجاه شصت سال را باید 
چطوری گذراند که وقتی برمی گردی و به خودت و زندگی ات نگاه می کنی، حسرت 
به دل نشوی؟ البد باید همه این سال ها را جوان بمانی و جوانی کنی؛ بگویی و بخندی 
و سر و کله بزنی؛ بدوی و بنویسی و خاطره تعریف کنی. البد عمری این طوری بگذرد 
و پیری و کوری نداشــته باشد، عمر خوبی است. با این حساب، حسین پورحسین 
خوب عمر کرده است؛ آدمی که از هفتاد و چند ساِل عمرش، شصت و چند سالش 
را جوان بوده و جوانی کرده؛ پرانرژی، پرکار و پرحرف بوده؛ دویده و نوشته و خاطره 

تعریف کرده است. 

حســین پورحســین همه عمرش، جوان بود و این، کم چیزی نیست. عاشقی هم 
که شــانه به شانه جوانی است؛ و حسین پورحسین همه عمرش را در شور و شوق 
عاشقی گذراند؛ عشق به سینما؛ آینه جادویی که می شود در آن، هزار هزار بار زیست 

و زندگی کرد. 
پورحسین از نسل آدم هاِی- حاال دیگر کمیاِب- عشق سینما بود و خاصیت عشق 
این است که آدم را جوان نگه می دارد؛ حتی اگر برف پیری بر سر و صورتش باریده 
باشد. حسین پورحسین همه عمرش را در سرمستی جوانی اش گذراند؛ چه وقتی که 
در کافه های شلوغ الله زار قدم می زد؛ چه هنگامی که در سینمای پرت افتاده اش در 

کوی طالب، تنها می نشست.

اصِل جنسس
مجید تربت زاده: پیش از اینکه اهل خبر و خبرنگاری باشد، سینمایی بود 
اما ندیدم که در زندگی و کارش، در همکاری و رفاقت هایش، نقش بازی کند. 
»پورحسین« همیشــه خودش بود. گرم و گیرا، با دست و حافظه ای که هیچ 
وقت از خبر یا خاطره خالی نبود. هر وقت روز یا شــب در تحریریه پیدایش 
می شــد، یا دستش پر بود از خبر، یادداشت و گزارشی که هنوز آن ها را روی 
کاغذ کاهی های مخصوص پیش نویس اخبار می نوشــت و یا برایت یک دنیا 
خاطره و نوستالژی داشت. کافی بود دست از کار بکشی، روبه رویش بنشینی 
تا »پورحسین« از خاطرات مشترک 20 یا 25 سال پیش بگوید و یا خاطرات 
شــخصی و قدیمی تر ســینمایی اش را برایت تعریف کند. گاهی خودش و 
حضورش، اصل خبر بود، اصِل جنس بود! مثل وقتی که از آفیش جشنواره فجر 
برمی گشت و هنوز ننشسته، پیش از تحویل دادن متن خبر و مصاحبه، تعریف 
می کرد که فالن بازیگر سرشناس، کنار گوشش پرسیده: »پورحسین... فیلمو 
دیدی؟ توی این نقش منفی چطور بودم... خوب بازی کردم؟« و پورحســین 
هم پیش از اینکه مصاحبه اش را شروع کند، گفته بود: عالی... تِه خالف... اصل 

جنس بودی!
تهیــه بعضی خبرها و گرفتن برخی از مصاحبه هــا، احتماالً فقط از خودش 
برمی آمد. از روابط عمومی بی نقصی که داشــت و ســماجت حرفه ای که به 
خرج می داد. به این ها اضافه کنید تجربه و شناختی که از آدم های مختلف به 
خصوص شخصیت های هنری و سینمایی داشت و بعد هم آن گرم و گیرایی 

همیشگی که پیش از این ها درباره اش نوشتم.
سخت است باور کنیم، پیرمرد دوست داشتنی رسانه که از حرکات و حرفهایش، 
جوانی می بارید دیگر، بی هوا وارد تحریریه نمی شود تا با خودش خبر، گزارش، 
بوی توتون و بوی کاغذ کاهی را بیاورد و بگذارد روی میز و منتظر چای دیشلمه 

تحریریه بماند که خدا می داند کی برسد... .

برای آن پیرمرد پرانرژی که رفت ...س
علی جعفری: بهمن ماه سال ۱3۹0، به مناسبت برگزاری جشنواره فیلم فجر 
در مشهد، تصمیم گرفتم تا یک شماره ویژه مجله »هنر« را به بررسی وضعیت 
سینما در مشهد، از آغاز تا آن دوره جشنواره فجر اختصاص بدهم و دوستان 
هم، همراهی کردند تا این اتفاق بیفتد و مجله در موعد مقرر منتشر شود. یکی 
از بزرگ ترین مشکالت پیش رو، نبود آرشیو کاملی از نشریات و روزنامه های 
منتشــره در سال های گذشته بود و عدم دسترسی به همان اندک الشه های 

باقیمانده از نشریات صحافی شده سالیان گذشته.
یکی از کسانی که در تهیه مطالب مربوط به تاریخچه سینماهای قدیمی مشهد 
برای آن شماره مجله، سنگ تمام گذاشت، حسین پورحسین بود. کسی که از 

سالیان سال قبل، می شناختمش، از حدود سال ۱370.
برای آن شماره مجله، کمک های بسیاری کرد و البته خودش به عنوان یکی از 
پیشکسوتان عرصه سینما و مدیریت آن در مشهد و یکی دو شهرستان، موضوع 

گپ و گفت ما هم قرار گرفت و دو صفحه از مجله را به خود اختصاص داد. 
امشب خبر سفرش را شنیدم. ناغافل، به دلیل سکته قلبی. آن پیرمرد پرتحرک 
و پرانرژی که همیشه این طرف و آن طرف بود و پای ثابت تهیه خبر و گزارش 
و مصاحبه، یکباره دیگر نیســت. نمی توانم باور کنم. سال ها، هر موقع که به 
سرویس سینمای روزنامه می آمد، از جیب بغل کت اش، یک دسته لوله شده 
کاغذ تهیه خبر بیرون می کشید که پر شده بود از حروف درشت و پرتعداد و 
شرح ریز ماوقع مصاحبه یا گزارش. دقت نظرش در پرداختن به این جزئیات، 

غبطه برانگیز بود. 
حاال، دیگر نیست. سخت است باور نبودن آن پیرمرد پرانرژی که انگار گذشت 
ســال ها، چیزی  از فیزیــک او، نه ذره ای کم کرده بود و نه زیاد. ســال ها، او 
انگار همان که بود، باقی مانده بود. االن هم که درباره او می نویســم که دیگر 
نیست، فکر نمی کنم که تصویرش در ذهنم، تغییری کند. او هنوز هم، همان 
پیرمرد موسفید پرانرژی اســت که می آید و دسته ای کاغذ خبر را روی میز 
من می گذارد و می رود تا روی پشت بام روزنامه، حین کشیدن سیگار، کمی با 
بچه های روزنامه گپ بزند و بعد از پله ها پایین بیاید و بپرسد که »چطور بود؟!«.

مهدی کاهانی مقدم: خبر تلخ بود و باورنکردنی؛ مگر می شود مردی که 
همین دو سه روز پیش مثل همیشه بانشــاط و پرانرژی دیده بودیمش، 
اینچنین ناگهانی از میان ما رفته باشــد. فرزندانم نیز چون من در شوک 
درگذشت ناگهانی او مانده اند، با خاطره شیرین خاطره گویی های پورحسین 
از دوران جوانی خودش و پشت پرده زندگی هنرمندان بنام سینما؛ نزدیک به 

دو دهه از آشنایی من با حسین پورحسین می گذرد؛ یعنی از زمانی 
که او با سرویس های مختلف روزنامه قدس همکاری 

داشت و این آشنایی در سال هایی که دبیر قدس 
ویژه خراســان بودم، به رفاقت و رفت و آمد 
خانوادگی بدل شد. اســتاد پورحسین در 
عین پاکدســتی و مــردم داری، همواره 
پرتالش بود و خستگی ناپذیر؛ به همین 
خاطر هم بود که از نخستین سال های 
جوانی اش، اندکی پس از آنکه از پشت 
پیشــخوان خیاط خانه محقر الله زار 
بــه دنیای روزنامه نگاری و ســینما 
متعددی  مسئولیت های  یافت،  راه 
را در اســتان های مختلف کشــور 
به او ســپردند و بی تردید در تمام 
مسئولیت هایش منشأ خیر بود؛ در 
تحریریه قدس خراسان هم همیشه 
پای کار بود و با آنکه سن و سالی 
بیشتر از ما داشت؛ انرژی، پشتکار 
و پیگیری هایش برای به سرانجام 
مطلوب رساندن گزارش هایی که در 
دست تهیه داشت، الگو و سرمشق 
من و همکارانم بــود. بدون تعارف 
می گویم پورحسین یکی از معدود 
افرادی بود که بــا دیدنش به خودم 
نهیب می زدم نباید خسته و متوقف 

شــوم؛ اما حاال او رفته اســت و جای 
خالی اش ضایعه بزرگی است. که عالوه 

بر همکاران رسانه ای او در خطه خراسان، 
جمعیت بســیاری از هنرمندان، مدیران و 
کارکنان ادارات، نهادهــا و مردم محالت 
مختلف شهر مشهد را داغدار کرده است. 

روحش شاد و یادش گرامی!

خیاط عاشقس
ســیدحبیب قاآنی: خبرنگاری از این نظر که صدماتی به جســم و روح 
نویسندگان و خبرنگاران در طول سال ها فعالیت وارد می سازد جزو مشاغل 
سخت و زیان آور جامعه قرار گرفته تا شاغالن این حوزه پس از گذشت 20 

سال بتوانند بازنشسته شوند.
این را گفتم که درباره مرحوم حســین پورحســین قاعــده ای عکس این 
قانــون اهالی مطبوعات را یادآوری کنم، مردی که از ســال 43 وارد عرصه 
نویســندگی حرفه ای در حوزه سینمای کشــور شد و کار خیاطی اش را در 
تهران رها کرد و به دوخت و دوز عشــق و عالقــه اش به عالم مطبوعات و 
سینما پرداخت، به طوری که تا همین چند روز پیش همچنان با یک قلم و 
چند برگه پیش نویس خبر در جیب بغل کتش مشغول عاشقی بود و چیزی 
به اسم بازنشستگی برایش اصاًل معنا نداشت.همیشه برایم این همه انرژی و 
انگیزه کار رسانه ای غبطه آور بود و آرزویم این بود که مثل او در این عرصه 
تا لحظه آخر باقی بمانم. مطمئنم این قانون نانوشــته که می گویند کسانی 

که وارد کار مطبوعاتی می شوند یا دیوانه اند یا عاشق! 
برای آن مرحوم فقط گزینه عشق است، عشق. 

در ســوابق مرحوم پورحســین از فعالیت در مجله »فیلم و هنر« و »ستاره 
ســینما« در پیش از انقالب تا همــکاری با صفحه هنر »روزنامه اطالعات« 
بعد از انقالب دیده می شود، این ها را که می نویسم حاصل گپ و گفت های 
دوســتانه ای است که طی ســفر به تهران در اوایل دهه 80 برای حضور 
در جشــنواره فیلم فجر در واگن قطار برایمــان تعریف می کرد، آن هم با 
جزئیات و مشــخصات کامل یک رویداد که گوش هر شنونده ای را نوازش 
می داد و خودش وســط کالم برای حرف ها و خاطراتش تیترســازی هم 
می کرد و انگار داشــت همه آن خاطرات را در صفحه ذهن ما همسفرانش 

چاپ می کرد مثل همین کوچ همیشگی اش که ثبت کرد و رفت.

در عین پاکدستی و مردم داری، س
پرتالش بود و خستگی ناپذیر!



روی خط حادهثروی خط حادهث
پلیس راه خبر داد

آغاز طرح منع آمد و شد در جاده ها•
صداو ســیما: اجرای 
طرح منع آمد و شد در 
جاده های خراسان رضوی 
از صبح روز گذشته آغاز 
پلیس راه  رئیس  شــد. 
انتظامــی  فرماندهــی 
اشاره  با  خراسان  رضوی 
به این که از روز گذشــته این طرح آغاز و به مدت دو هفته 
ادامه می یابد، گفت: با توجه به قرمز  بودن بیش از ۶۵درصد 
شهرهای استان از نظر شیوع ویروس کرونا، طرح منع ورود 

خودروهای غیربومی در همه شهرهای استان اجرا شد.
ســرهنگ هادی امیدوار افزود: نیروهــای پلیس  راه با هدف 
جلوگیــری از ورود خودروهــای غیربومــی و ترددهــای 
غیرضروری در هفت مسیر ورودی به مشهد مستقر می شوند.

وی گفت: در این طرح شــهرهای مشهد و طرقبه شاندیز، 
مشــهد و چناران و گلبهار در یک قالب دیده شده  و کنترل 

خودروها پس از چناران اعمال می شود.
وی گفت: برای جلوگیــری از ورود خودروهای غیربومی به 
شهرها، سامانه نظارت جاده ای نیز فعال می شود و اعمال قانون 
با جدیت اعمال خواهد شد.ســرهنگ امیدوار افزود: اعمال 
قانون برای خودروهای غیربومی در شهرهای دارای وضعیت 
قرمز جریمه ۱۰میلیون ریالی و در ســایر شــهرها جریمه 
۵میلیون ریالی اســت.وی درباره تردد خودروهای خدماتی 
و کادردرمان نیز افــزود: برای خودروهایی که تردد آ ن ها به 
سایر شهرها ضروری اســت، نظیر کادر درمان، خودروهای 
امدادی و امثال آن مجوز تردد توسط پلیس راه صادر می شود.

دستگیري عامل سرقت اينترنتي•
متهم  صداوســیما: 
از  اینترنتي  برداشــت 
بانكــي  حســاب هاي 
شــهروندان در کاشمر 
 شناسایی و دستگیر شد .

فرمانده  نیروی انتظامی 
کاشــمر  شهرســتان 
گفت: در پی مراجعه یكی از شــهروندان به پلیس فتا مبنی 
بر برداشت ۱4 میلیون ریال  از حسابش ، پیگیری موضوع در 
دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.سرهنگ حسین 
احمدی افزود: پلیس فتا با انجام اقدام های فني و استعالم هاي 
الزم موفق به شناســایي عامل برداشت غیرمجاز از حساب 
بانكی شاکی شدند و با هماهنگي مقام قضایي وي را دستگیر 
کردند. وی ادامه داد: متهم در بازجویي هاي فني به جرم خود 
اعتراف کرده و بیان کرد با استفاده از رمز دوم و شماره کارت 
شاکي اقدام به برداشت وجه از حساب مالباخته کرده است 
.سرهنگ حسین احمدی افزود: متهم برای تكمیل پرونده به 

مراجع قضایي تحویل شد.

مديرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی:
 تولید سوسیس با گوشت سگ•

 در مشهد واقعیت ندارد
خط قرمــز: مدیرکل 
اســتان  دامپزشــكی 
خراســان رضوی گفت: 
خبر و عكس های منتشر 
شــده در فضای مجازی 
تولیــد  موضــوع  بــا 
از  گوشتی  فراورده های 

گوشت سگ در مشهد تكذیب می شود.
دکتر احمد شــریعتی افزود: چندی است در فضای مجازی، 
تصاویری از ســالخی تعدادی سگ با زیرنویسی با مضمون 
»بازداشــت رئیس کارخانه تولید سوسیس بهتک در مشهد 
که روزانه 7۰۰ کیلو گوشــت ســگ را تبدیل به سوسیس 
می کرده« منتشر شده که با توجه به بررسی های انجام شده، 
چنین واحد تولیدی در مشــهد و استان فعالیت نداشته و 
تصاویر و مطلب منتشــر شده، سال های پیش نیز با همین 
مضمون در فضای مجازی منتشــر شده است و با عنایت به 
اینكــه این موضوع موجب تشــویش اذهان و نگرانی بخش 
زیادی از جامعه شــده، ضمن تأکید بر نادرســت بودن این 
ادعا، از دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان نیز در این 
باره کمک خواســته ایم تا برخورد الزم در این جهت صورت 
پذیرد. شــریعتی یادآور شــد طی مكاتبه ای که با دادستان 
مشهد داشته ایم درخواست شده ضمن پیگرد قضایی، دستور 
الزم برای برخورد با عامالن انتشار چنین مطالبی که اعتماد 
عمومی را در حوزه امنیت غذایی و سالمت عمومی خدشه دار 
و زمینه سوءاســتفاده برخی معاندین علیه نظام اسالمی را 

فراهم می کنند را ابالغ نماید.
مدیرکل دامپزشكی استان در پایان اعالم کرد: همكاران این 
اداره کل همواره در فعالیت های نظارتی خود، هوشیاری الزم 
را داشــته و در صورت مشاهده چنین مواردی به ویژه موارد 
مرتبط با گزارش های مردمی، در اسرع وقت اقدام های قانونی 

را با هماهنگی دستگاه قضایی انجام خواهند داد.
وی با تأکید بر اهمیت گزارش هاي مردمي در کشف و ضبط 
موارد غیرمجاز و نیز ارتقاي سطح بهداشت عمومي، از کلیه 
شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد یاد شده 
و یا ســایر تخلفات در عرضه فراورده هاي  خام دامي، مراتب 
را در مشــهد با شماره تلفن  ۱۵۱2)مرکز پیام اداره کل( و در 
شهرستان ها با شبكه دامپزشكي شهرستان در میان گذارند 
و یا با ســامانه پیام کوتاه روابط عمومی اداره کل دامپزشكی 

استان با شماره 3۰۰۰۰۱۵۱2 در ارتباط باشند.

 کشف بیش از ۱۰هزار •
قرص قاچاق در قاين

صداوسیما: مأمــوران انتظامی شهرستان قاین در بازرسی 
از یک اتوبوس ۱۰هزار و 2۹۰ قرص خارجی قاچاق کشــف 
کردند.فرمانده انتظامی شهرستان قاین گفت: مأموران ایست 
و بازرسی شهرستان قاین هنگام کنترل خودرو های عبوری 
و در راســتای اجرای طرح ممنوعیــت ورود کاالی قاچاق، 
به یک اتوبوس مشــكوک شــدند و خودرو را برای بازرسی 
متوقف کردند.وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، قرص 
خارجی فاقد هر گونه اســناد گمرکی به ارزش ۹۸ میلیون 

ریال کشف کردند.
وی گفت: در این رابطه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر و 

پس از تشكیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

خط قرمز: در این هشدار آمده است: با توجه 
به کاهش دما و ســرد شــدن هوا و استفاده 
هموطنان از وسایل گرمایشی، احتمال حوادث 
ناشی از گازگرفتگی بیشــتر می شود.حوادث 
گازگرفتگــی از آن اتفاقاتی اســت که تنها با 
کمی دقت می توان از بروز آن جلوگیری کرد 
و از ســوی دیگر، کمی بی احتیاطی می تواند 
عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. هوا یكباره 
۱۰ درجه سردتر می شود، مادر از پسر بزرگ 
خانواده می خواهد تا با کمک هم بخاری را از 
داخل انباری خارج و مثل همیشه داخل اتاق 
خــواب وصل کنند. لوله ها نصب می شــود و 
شیلنگ بخاری هم سرجایش قرار می گیرد و 
بست آن با کمک مادر سفت می شود. کبریت 

که برافروخته شــد و مــادر و دو 
فرزندش شــادمان از اینكه شب را 
با گرمای مالیم بخاری سر خواهند 
کرد، اما غافل از اینكه باد کالهک 
بخــاری را از جــا کنــده و پرنده 
بی انصاف روی آن النه ای ســاخته 
است. صبح روز بعد پدر که شب کار 
بود هر چه با خانه تماس می گیرد 
کسی پاسخ او را نمی دهد و صدای 
نازدانه دخترش را نمی شنود؛ چرا 
که یک بی احتیاطی تكراری جان 

مــادر و دو فرزندش را گرفته بود. این ماجرای 
تكراری را همه ساله و با شیوه های مختلف دیده 
و یا شنیده ایم، اما این بار قصد داریم همزمان 
با فرار رسیدن روزهای سرد، هشداری هر چند 
تكراری داده باشیم، شاید که امسال شاهد این 

گونه موارد تلخ نباشیم.

اکسیژن را فراموش نکنید س
آتش نشانی مشــهد اعالم کرد: اگر از وسایل 
شعله دار)انواع بخاری های گازی، نفتی، شومینه، 
آبگرمكن، پكیج و...( استفاده می کنید، هرگز 

تمام راه هــای ورودی 
هوا را نبندید و حتماً 
مسیر مناسبی را برای 
ورود اکسیژن و هوای 
تازه به محیط در نظر 
بگیرید.پكیــج، مقدار 
زیادی اکسیژن مصرف 
درصورت  و  می کنــد 
هوای  نشــدن  تأمین 
سرعت  به  مناســب، 
محیط را با کاهش اکســیژن مواجه می کند، 
پس بهتر است این وسیله در خارج از محیط 
منزل مثالً در بالكن یا محلی که مســتقیم به 
فضای آزاد راه دارد، نصب شود.پیش از نصب 
بخاری از باز بودن مســیر دودکش های داخل 
دیوار اطمینــان حاصل کنید و به این منظور 
می توانید از سطح پشت بام یک وزنه کوچک 
را با ریسمان به داخل دودکش فرستاده و اگر 
تا انتها پایین آمد نشان دهنده باز بودن مسیر 

است.
دودکش های داخل دیوار از جنس ســیمانی 

بوده و باید تا انتها باال رفته باشــد و از سطح 
بام نیز ۸۰ ســانتیمتر باالتر آمده باشــد و در 
انتها کالهک H نصب شــود.از مكش مناسب 
دودکش ها اطمینان حاصــل کنید. بهترین 
نشــانه برای کارکرد صحیــح دودکش ها این 
است که بدنه آن ها همواره باید داغ باشد. سرد 
بودن دودکش بخاری زمانی که روشن است و 
همچنین زرد و نارنجی بودن شعله بخاری، از 
نشانه های تولید این گاز خطرناک است که باید 

بررسی شود.

دودکش های استاندارد راه نجاتس
در داخل واحد و برای وســایل گرمایشــی و 
شــعله دار فقط از دودکش های ورق ســفید 
گالوانیزه استفاده کنید. این دودکش ها مقاومت 
فیزیكی بیشــتری دارند و به خوبی داخل هم 
چفت می شــوند، اما دودکش هــای متفرقه 
مثل آلومینیومی، آکاردئونــی، فنری و... این 
خاصیت را ندارند و به مرور دچار نقص شــده 
و گاز مونوکســید کربن را بــه داخل محیط 
منتشر می کنند. ضمن اینكه به دلیل خاصیت 

ارتجاعی دودکش های فنری به سهولت از محل 
اتصال خود خارج می شــوند و به مرور منافذ 
ریــزی در آن ها پدیدار می شــود که می تواند 
موجب انتشار آالینده ها در محیط شود.بهترین 
وضعیت برای نصب دودکش ها، حالت عمود یا 
قائم است که در این حالت آالینده ها به سهولت 
خارج می شوند و هرچه شیب دودکش پایین تر 
رود خروج آالینده ها ســخت تر خواهد شد. به 
خاطر داشته باشید شیب منفی به هیچ عنوان 
مورد تأیید نیســت و در این صورت آالینده ها 
به داخل محیط نفوذ خواهند کرد.هر وســیله 
گرمایشی و شعله دار نیاز به یک دودکش مجزا 
دارد و از به کاربردن دودکش های مشــترک 
برای دو یا چند وســیله خــودداری کنید.از 
تغییر دادن انــدازه دهانه خروجی دودکش ها 
خودداری کنید. گاهی مشــاهده می شود که 
افراد دهانه خروجی دودکش های روی دیوار را 
با موانعی کوچک می کنند که به اصطالح هوای 
گرم کمتری خارج شود که این عمل موجب 
انباشــت گازهای خطرنــاک داخل دودکش 
و انتشــار آن به داخل محل می شــود.از قرار 
دادن انتهای دودکش ها در فضای درز انقطاع 
ساختمان خودداری کنید. این گاز به سادگی 
از ترک ها و شكستگی های روی دیوار حتی در 

واحدهای دیگر وارد منزل می شود.
در انتهای این پیام بیان شده است: از قرار دادن 
انتهــای دودکش ها در ســطل آب خودداری 
کنید. این گاز در آب حل نشده و تنها موجب 
مسدود شدن مسیر خروجی آن شده و گاز از 
طریق دیگر خارج و وارد فضای داخلی محیط 
گاز  می شود.وجود دستگاه های هشداردهنده 
مونوکسید کربن در محیط تا حد بسیار زیادی 
می تواند به کاهش خطرات و حوادث ناشی از 
این گاز کمک کند. در انتخاب این دستگاه ها 
دقــت کنید، بعضی از این وســایل کیفیت و 

کارایی الزم را ندارند.

آتش نشانی مشهد درباره حوادث ناشی از گاز گرفتگی  هشدار داد

مرگ  خاموش در کمین 

سطح پشت بام یک وزنه 
کوچک را با ریسمان به 

داخل دودکش فرستاده 
و اگر تا انتها پایین آمد 

نشان دهنده باز بودن 
مسیر است

بــرشبــرش

روی خط خبرروی خط خبر
معاون تعاون بنیاد شهید و امور ايثارگران 

خراسان رضوی اعالم کرد
حمايت معیشتی از ۴هزار جانباز •

صداوسیما: از جانبازان 
زیر 2۵ درصد با شرایط 
خــاص حمایت هــای 
کمک معیشــتی 
می شــود.معاون  انجام 
بنیادشــهید  تعــاون 
ایثارگــران  امــور  و 

خراســان رضوی گفت: براساس اعتبارات تخصیص یافته به 
بنیاد، در پرداخت کمک معیشت به جانبازان زیر 2۵ درصد 
اولویت با کسانی است که درصد جانبازی بیشتر، سن باالتر، 
بیماری خاص یا ســخت درمان و یا فرزند معلول در خانواده 
دارند.صدیقه خدیوی افزود: تعداد جانبازانی که در اســتان 
خراســان رضوی کمک معیشــت دریافت می کنند 4هزار و 
2۰۱ نفر اســت که یک هزار و ۹۱۵ نفر از آنان جانباز باالی 
2۵درصد و 2هزار و 2۸۶ نفر نیز جانباز زیر 2۵درصد هستند.

وی ادامه داد: برخی از جانبازان زیر 2۵درصد نیز از خدمات 
و حمایت های مالی بهره مند می شــوند، به همین سبب اگر 
برخی از این دســته جانبازان در گروه دریافت کننده کمک 
معیشــت هستند دارای شــرایط خاص بوده و واجد شرایط 

دریافت این کمک ها هستند.

رئیس کمیته امداد بشرويه اعالم کرد
پرداخت 376 میلیون زکات و کفاره•

مرتضوی: حلوانی، رئیس کمیته امــداد امام خمینی)ره( و 
دبیر ســتاد زکات شهرستان بشرویه گفت: مردم شهرستان 
از ابتدای ســال ۹۹ تاکنون مبلغ 43 میلیون تومان در قالب 
زکات مال )واجب( و مبلغ ۱۰۸ میلیون تومان زکات مستحبه 
و مبلغ ۱۱3 میلیون تومان در قالب زکات فطره و همچنین 
32 میلیــون تومان کفاره و مبلــغ ۸۰ میلیون تومان زکات 
پروژه های عام المنفعه به این نهــاد پرداخت کرده اند.رئیس 
کمیته امداد امام خمینی)ره(  و دبیر ستاد زکات شهرستان 
بشرویه اظهار کرد: این اقدام  با مشارکت مؤسسات خیریه و 
مراکز نیكوکاری شهرستان انجام شده که جا دارد از زحمات 

آن ها تشكر نماییم  .
وی گفت: امســال جو و گندم، پســته، خربــزه و زردآلو از 
عمده ترین محصوالت تحویلی بــه دبیرخانه زکات بوده که 
وجوه مربوط در راســتای خدمات  درمانی، جهیزیه، کمک 
موردی، فرهنگی  و مسكن به نیازمندان پرداخت شده است.

حلوانی گفت: باغداران شهرستان بشرویه 3۰۰ اصله درخت 
شــامل پسته و زردآلو به کمیته امداد اهدا کرده اند تا درآمد 

حاصل از آن ها به مصرف نیازمندان رسانده شود.
وی همچنین گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشكالت 
مالی مددجویان، در حال حاضر در ۱۸ روســتای شهرستان 
شــورای زکات روستایی فعال شده تا مشكالت نیازمندان را  
در همان محل به فوریت حــل و فصل نمایند که توفیقات 
خوبی نیز حاصل شده است. حلوانی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر ۸۰ نفر در سطح شهرستان به عنوان رابطین افتخاری 
زکات با این نهاد همكاری داشته که بر خود الزم می دانیم از 
زحمات این عزیزان قدردانی کنیم. وی گفت: امر جمع آوری 
زکات از ســال ۸۶ به این نهاد محول شــده و در قالب ستاد 
زکات شهرستان کار جمع آوری زکات مردم را عهده دار بوده تا 

در جهت رفع مشكالت محرومان هزینه نماید.

يک مقام مسئول در خراسان شمالی خبر داد
 پرداخت ۴۰میلیارد ريال وام اشتغال •

به ايثارگران
تعاون  معــاون  ايرنا:   
اجتماعــی  امــور  و 
شــهید  بنیاد  اداره کل 
ایثارگــران  امــور  و 
گفت:  خراسان شمالی 
4۰ میلیــارد ریال وام 
اشــتغال بــه ۸۹ نفر 

متقاضی در نیمه نخســت امسال پرداخت شد.علی روزفراخ 
با بیــان اینكه مجموع متقاضیان درخواســت تســهیالت 
بانكی 234 نفر از خانواده های شــهدا و ایثارگران هســتند، 
افزود: میزان اعتبار درخواســتی برای این تعداد ۵4 میلیارد 
و۵۰۰ میلیون ریال است. وی گفت: در سال گذشته نیز برای 
42۹ نفر متقاضی ایجاد شغل خانواده های شهدا و ایثارگران 
در این اســتان بیش از 2۱۵ میلیارد ریال پرداخت شده بود.

معــاون تعاون و امور اجتماعی اداره کل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران خراسان شــمالی گفت: برای حل مشكل اشتغال 
فرزنــدان آزادگان وام های 2۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریالی به هر 
یک از فرزندان آنان پرداخت می شود.روزفراخ افزود: با توجه 
به مشكالت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا که تمامی 
دنیا را فرا گرفته، اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران مهم ترین 
دغدغه بنیاد شهید استان است و برای رفع آن باید از ظرفیت 

بخش خصوصی و دولتی استفاده بهتری شود.
وی در ادامه گفت: وام های اشــتغال این اداره کل بیشتر در 
حوزه های کشــاورزی، گردشــگری، گلخانه ای، کارگاه های 
صنعتی و امور روستایی و عشــایری است.وی با بیان اینكه 
هم اکنون 2هزارو 2۹3 نفر از فرزندان شــهدا و ایثارگران این 
اســتان در نوبت اشتغال هستند، اظهار کرد: 44۶ نفر از این 

فرزندان ایثارگران تحصیالت عالیه دارند.

 توقیف وانت پیکان•
 با 3۴2 کیلوگرم ترياک 

خط قرمز: فرمانده انتظامی اســتان گفت: با تالش مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی در بازرسی از یک 
وانت پیكان در محور»سربیشه- بیرجند« 342 کیلوگرم تریاک 

کشف و یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد.
سرهنگ ناصر فرشید اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر خراســان جنوبی هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
محورسربیشه- بیرجند به یک وانت پیكان مشكوک شدند و 

خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: مأموران در بازرسی از 
خودرو که عازم شــهرهای مرکزی کشور بود 342 کیلوگرم 
تریاک که به طرز ماهرانه ای در بدنه وانت پیكان جاسازی شده 

بود را کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.
سرهنگ فرشید تصریح کرد: متهم دستگیر شده با تشكیل 

پرونده به مقام قضایی معرفی و روانه زندان شد.
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فضای مجازی: 

ايسنا: از صبــح دیروز در کل کشور محدودیت های شدیدی 
برای جلوگیری از شــیوع بیشــتر ویروس کرونا اعمال شده 
است؛ محدودیت هایی که به گفته مسئوالن، قرار است مناطِق 
با ســطح هشــدار قرمز را عمال تعطیل و مناطــق نارنجی را 
نیمه تعطیل کند. بدین ترتیب، اغلب مشاغل - به جز مشاغل 
ســطح یک - به مدت دســت کم دو هفتــه تعطیل خواهند 
بــود و محدودیت هایی برای تردد خودروها در شــهر و خارج 
از شــهرها اعمال می شود. بر اساس اعالم ستاد ملی مقابله با 
کرونا، در مناطق قرمز، خودروهای شــخصی از ساعت ۹ شب 
تا 4 صبح حــق تردد ندارند. البته پیــش از این، از دو هفته 
قبل، محدودیت هایی برای کسب و کارها بعد از ساعت ۱۸:۰۰ 
اعمال شــده بود. در مجموع در اولین روز اجرای این طرح در 
کالنشهر مشهد، بسیاری از اصناف بویژه در هسته مرکزی شهر 
که بیشتر زیر ذره بین بازرسی هاست، این طرح را رعایت کردند 

اما در برخی نقاط نیز اصناف همچنان فعال بودند. 
مدیر بازرســی و نظارت اصناف مشــهد گفت: مقرر شده  تا 
ممنوعیت فعالیت هر دو هفته یک  بار مجدداً بررســی شود و 
با توجه به تغییر وضعیت هر شهر و قرارگیری در دسته بندی 
جدید، تغییر خواهد کرد و احتماالً ممنوعیت فعالیت واحدهای 

صنفی دوهفته ای نخواهد بود.
امیر دلداری در خصوص تعداد واحدهای پلمب  شده به دلیل 
تخلف کرونایی اظهار  کرد: در دو هفته گذشته که مشاغل گروه 
دو از ســاعت ۱۸به بعد ممنوعیت فعالیت داشتند و فعالیت 
برخی از مشــاغل مانند آرایشگاه های زنانه و... به  کلی ممنوع 
بود، در بازرسی های مشــترک اتاق اصناف، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، اداره بهداشت و اماکن نیروی انتظامی، 33هزار 
و 7۹۰ بازرســی انجام شــد. همچنین تعداد تذکرات کتبی 
یک هزارو ۶۰۸ مورد و تعــداد فرم های جریمه 3۰۶ عدد بود 
و 7۵واحد صنفی نیز در این مدت به  دلیل تخلف پلمب شدند.

وی افزود: از اول آذرماه ۹۹، محدودیت های بیشــتری اعمال 
شده  و مشاغل گروه دو، سه و چهار به  کلی ممنوعیت فعالیت 
دارند. مشــاغل گروه یک که می توانند با رعایت پروتكل های 
بهداشــتی فعالیت داشته  باشند، شــامل فروشندگان میوه  و 
تره بار، خواروبار و لبنیات، نانوایی ها، فروشندگان گوشت دامی و 

مرغ و ماهی و فروشندگان نبات و آبنبات هستند.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف مشــهد ادامه داد: همچنین 
رستوران ها و آشــپزخانه ها، اغذیه، سفره خانه ها، فست فودها 
و فروشــندگان آبمیوه می توانند به صــورت بیرون بر فعالیت 
داشــته  باشــند و آبمیوه ها باید محصول خــود را به صورت 

بیرون بــر و به  صورت پک  شــده ارائه کنند.دلــداری اضافه 
کرد: صنوف خدمات خودرویی شــامل تعمیرکاران خودرو، 
باتری سازان، فروشــندگان لوازم  یدکی، برق خودرو، تعویض 
روغن و کارواش ها، جلوبندی سازان و آپاراتی ها، تعمیرکاران 
دوچرخه و موتورسیكلت و قفل و کلیدسازان، در بخش حمل  
و نقل درون شــهری، وانت بارها و تاکسی تلفنی ها و در بخش 
محصوالت فرهنگی تنها دســته فروش و کرایه فیلم مجاز به 

فعالیت بوده و سایر موارد ممنوعیت فعالیت دارند.
وی خاطرنشــان  کرد: با توجه به اینكه چاپخانه ها ممنوعیت 
فعالیت ندارند و جراید چاپ می شــوند، فروشــندگان جراید 
می توانند فعالیت خود را ادامه  دهند و به  دلیل اینكه بسیاری از 
کارها به خصوص پس از اعمال محدودیت ها، به  صورت مجازی 

و آنالین انجام می شود، کافی نت ها مجاز به فعالیت هستند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد بیان کرد: در زمینه بهداشتی، 
فروشــندگان تجهیزات پزشكی، عینک سازان و فروشندگانی 
که به  طور ۱۰۰درصدی تنها فروشــندگان شوینده بهداشتی 
بوده و فروشندگان گیاهان دارویی، مجاز به فعالیت هستند .

دلــداری عنوان  کرد: تولیدکنندگان پالســتیک، تشــک و 
صنوف خدماتی شامل خشكشویی ها، خدمات الكترومكانیک، 
تعمیرکاران الكتریــک و تعمیرکاران تلفن همراه، تعمیرکاران 
لوازم خانگــی، لوله بازکنی هــا و لوله کش هــای ســاختمان، 
تعمیــرکاران برق، تعمیرکاران کیــف و کفش و تعمیرکاران 
ماشــین های اداری و کامپیوتر، خدمات سنگبری ها و مصالح 
ساختمانی، صنایع پروفیل و آلومینیوم و تعمیرکاران شوفاژ و 

تهویه می توانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.
وی در خصوص ضرورت رعایت پروتكل های بهداشتی توسط 
گــروه یک تصریح کرد: صنوفی که اجازه فعالیت دارند باید با 
رعایت پروتكل های بهداشتی ابالغ  شده از سوی دانشگاه علوم 

پزشكی به شــرط ثبت  نام در سامانه وزارت بهداشت، دریافت 
کــد QR  و نصب در محل واحد صنفی، فعالیت خود را ادامه 
دهند. همچنین ازدحام جمعیت ممنوع بوده و صنوف اگر هر 
یک از این موارد را رعایت نكنند، قطعاً پلمب شــده و از ادامه 

فعالیت پس از بازگشایی به مدت ۱۵روز محروم خواهند شد.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف مشــهد در خصوص ادامه دار 
بودن تعطیالت در صورت عدم بهبود شرایط گفت: بقیه صنوف 
تا اطــالع ثانوی ممنوعیت فعالیت دارند و ممنوعیت فعالیت 
واحدها دوهفته ای نخواهد بود. شهرها براساس وضعیت کرونا 
به گروه های قرمز، نارنجی، زرد و ســفید دسته بندی شده اند. 
در شــهرهای قرمز مانند مشــهد و اکثر شــهرهای استان 
خراسان  رضوی، گروه دو، سه و چهار، در شهرهای نارنجی گروه 
ســه و چهار و در شهرهای زرد گروه چهار ممنوعیت فعالیت 
دارند و مقرر شده  تا این ممنوعیت هر دوهفته یک  بار مجدداً 
بررسی شود و با توجه به تغییر وضعیت هر شهر و قرارگیری در 

دسته بندی جدید، تغییر خواهد کرد.
دلداری افزود: الزم است همتی بین مردم و مسئوالن صورت 
بگیرد تا شهر زودتر به وضعیت سفید بازگردد وگرنه محدودیت 

فعالیت ها مجدداً به مدت دو هفته تمدید خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: هنوز محدودیت ســاعتی در گروه یک 
اعالم نشــده و صنوف توزیعی به دلیل اینكه با مایحتاج مردم 
در ارتباط هستند، محدودیت ساعتی فعالیت نخواهند داشت. 
احتماالً به دلیل محدودیت ترددی که در شهر ایجاد می شود، 
صنوف خدماتی پس از اعمال محدودیت ساعتی خود به  خود 

تعطیل خواهند شد.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف مشــهد در خصوص سازوکار 
نظارت بــر محدودیت های جدید اعمال شــده، عنوان کرد: 
از ابتدای صبح ۱۰تیم بازرســی مشــترک اماکن، بهداشت و 
اتاق اصناف به محل واحدها اعزام شــده اند و اگر واحدی که 
ممنوعیت فعالیت دارد، باز باشــد، عالوه بر اعمال جرایم، به 
مدت ۱۵روز پس از بازگشــایی مجــدد و رفع ممنوعیت ها ، 
واحدها پلمب خواهند شد.دلداری ادامه  داد: واحدهای پلمب 
 شــده غالباً مربوط به گروه هایی بودند که در دو هفته گذشته 
ممنوعیت فعالیت داشــتند و اکثراً مربوط به کافی شــاپ ها، 
آموزشگاه های زبان خارجه، باشگاه های بدنسازی و... بودند که 
غالب این تعداد جواز کسب نداشتند.وی اضافه  کرد: از مردم و 
صنوف خواهشمندیم برای اینكه محدودیت ها مجدداً تمدید 
نشود، بیشتر رعایت کنند. وضعیت نامساعدی در شهر، استان 
و کشور داریم و رفع این مشكل همت دسته جمعی را می طلبد.

محدوديت کرونايی در مشهد چگونه شروع شد

تعطیلی بازار ها در نخستین روز
کروانکروان

باشگاه خبرنگاران: عملیات بازگشایی و رفع تصرف از حریم 
بستر رودخانه ها و مسیل های شهرستان های نیشابور، فیروزه 
و زبرخان با مســاحت 2۵۱هزار و ۱۰۰مترمربع پایان یافت.

سعیدخجســته پور، مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور 
گفت: عملیات بازگشــایی سراسری و موردی امور منابع آب 
نیشابور، از ابتدای سال ۹۹ تاکنون در حوضه سه شهرستان 
نیشابور، فیروزه و زبرخان به طول 2هزار و ۸4 متر و مساحت 

2۹هزار و ۸3۰ مترمربع انجام شده است.
وی افــزود: در این بازه زمانــی در مجموع به طول ۱2هزار و 
42۰ متر و مســاحتی برابر با 2۵۱هــزار و ۱۰۰مترمربع نیز 
از مسیل ها که با مشكالت ناشــی از سیالب مواجه بوده اند، 

الیروبی شد.
و بازگشــایی نقش مهمی در کنترل سیالب و پیشگیری از  مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور ادامه داد: رفع تصرفات 

حوادث احتمالــی دارد و در صورت مســاعد بودن وضعیت 
جوی شهرستان امیدواریم در دو ماه آینده کل مسیر و بستر 
رودخانه های زبرخان، فیروزه و نیشــابور بازگشــایی شود و 

عملیات الیروبی به پایان برسد.
خجســته پور بیان کرد: تمام کسانی که به حریم رودخانه ها 
تجــاوز کرده اند نه تنها خود را در معــرض خطر قرار داده اند 
بلكه اکنون به سهم خود، مسئول جان و مال و خسارت هایی 

هستند که به هموطنان ما وارد شده است.
وی تصریح کرد: آموزش و فرهنگ سازی در خصوص رعایت 
حریم بستر رودخانه و سیالب، ساماندهی و الیروبی رودخانه ها 
با اهداف مهار و کنترل سیالب، از مهم ترین برنامه ها و اهدافی 
است که باید در آینده برای جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی 

از سیالب انجام شود.

اقدامی که برای پیشگیری از خسارت های احتمالی صورت گرفت
بازگشایی حریم و بستر چند رود نیشابور

پیشگیریپیشگیری



خبرخبر خبرخبر

»سپاه« برای بانوی بی سرپناه بندرعباسی •
خانه می سازد

فرمانــده  هرمــزگان: 
ســپاه امــام ســجاد)ع( 
کرد:  تصریــح  هرمزگان 
امام ســجاد)ع( در  سپاه 
زمین  واگــذاری  صورت 
استانی  مسئوالن  توسط 
به مناســبت هفته بسیج 

یک باب منزل مسکونی برای این بانوی آسیب دیده می سازد.
ســردار اباذر ســاالری اظهار کرد: در صورت تخطی از قوانین و 
مقررات توسط افراد به هر دلیل توصیه می کنیم مأموران اداره ها 
به ویژه شهرداری ها که با آحاد ملت سر و کار دارند با رعایت اخالق 
اســالمی، حفظ حرمت و کرامت افراد از برخوردهایی که موجب 
هتک حرمت طرف مقابل و جریحه دار شدن افکار عمومی می شود 

و خوراک تبلیغاتی را برای معاندان فراهم می کند، پرهیز نمایند.

 ۷۵ سری جهیزیه •
به زوج های جوان خلخال اهدا شد

ناحیه  فرمانده  اردبیل: 
ســپاه  بســیج  مقاومت 
خلخال گفــت: در قالب 
اجرای طرح ازدواج آسان 
و همزمان با نخستین روز 
از هفته بســیج، ۷۵ مورد 
جهیزیه به زوج های جوان 

این شهرستان تحویل داده شد.
سرهنگ جهانبخش عطایی اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ 
حسنه ازدواج، از هفته بسیج سال گذشته تا هفته بسیج امسال 
۱۹۵ مورد جهیزیه از ســوی نیروی مقاومت بســیج سپاه این 

شهرستان تهیه و در اختیار زوج های جوان قرار داده شده است.
وی اظهار کرد: ارزش ریالی جهیزیه های اهدایی ۷ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال است که با مشارکت های مالی خیران منطقه تهیه 

شده است.

 کارگران و کارمندان •
با ارائه کارت شناسایی جریمه نمی شوند

سنندج: معاون سیاسی، 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
گفت:  کردستان  استاندار 
کارگران و کارمندانی که 
در شــهر دیگری ساکن 
ارائه  با  می توانند  هستند 
کارت شناسایی معتبر به 

مأموران انتظامی، بدون مشکل و جریمه تردد کنند.
محمدابراهیم زارعی افزود: برخی کارمندان و کارگران در شهری 
دیگر از محل ســکونت خود شاغل هستند که با توجه به شرایط 
کرونایی و محدودیت ها، برای تردد بدون مشکل آن ها تصمیماتی 

اتخاذ شده است.
وی یادآور شد: این افراد نگرانی دارند که مأموران پلیس در هنگام 
آمد و شد آن ها به محل کار، مانع شده و خودروشان را جریمه کنند.

محرومیت زدایی از سه منطقه محروم •
لرستان توسط بنیاد علوی

مدیرعامل  خرم آبــاد: 
بنیاد علوی گفت: مناطق 
»زز و ماهــرو« و »زلقی« 
و  الیگودرز  شهرستان  در 
»کوهدشــت شمالی« در 
کوهدشــت توسط بنیاد 
محرومیت زدایی  علــوی 

می شود.
محســن منصوری اظهار کــرد: برخــی از مأموریت های بنیاد 
مســتضعفان جنبه عمومی و برخی اختصاصی داشته است که 
ساخت مســکن محرومان و خانواده های چند معلول، کمک به 
تأمین سیمان مناطق سیل زده، ساخت خانه های بهداشت و تهیه 
زمین های ورزشی را شامل می شــود. وی ادامه داد: ۳۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای شهرســتان الیگودرز در دو بخش ذکر شده و 
اعتبار ۲۰ میلیارد تومان برای کوهدشت شمالی به منظور اجرای 

پروژه های مختلف عمرانی و اقتصادی اختصاص می یابد.

اعزام پزشکان بسیجی به نقاط محروم البرز•
بســیج  رئیس  کــرج: 
ســازندگی ســپاه امــام 
استان  مجتبی)ع(  حسن 
البرز بیــان کرد: همزمان 
با نخســتین روز از هفته 
پزشکی  گروه  بسیج، ۸۰ 
بسیجی به نقاط محروم و 

آسیب پذیر استان اعزام شدند.
سرهنگ پاســدار مهران طیران با بیان اینکه گروه های جهادی 
سازماندهی خود را براســاس نیاز جامعه پزشکی شکل داده اند، 
افزود:  هر کدام از این گروه های جهادی شامل یک پزشک، چهار 
پرستار و ۱۰ نفر همیار سالمت است که این همیاران، جهادگران 

آموزش دیده هستند.

مردم رعایت نکنند برخورد قهری می کنیم•
رئیــس  خوزســتان: 
دانشــگاه علوم پزشــکی 
با  اهــواز  جندی شــاپور 
به طــرح جدید  اشــاره 
محدودیت ها برای کنترل 
بیماری گفــت: در اجرای 
این طــرح، اقنــاع مردم 

بســیار تأثیرگذار است؛ اما اگر همچنان فردی به دستورها توجه 
نکرد شاید مداخله قهری الزم باشد.

فرهــاد ابول نژادیــان عنوان کــرد: در حــوزه درمــان، عمده 
بــار مســئولیت بر عهده دانشــگاه های علوم پزشــکی اســت 
و ارائــه خدمــات درمانی بــه مــردم و بیماران جــزو تکالیف 
دانشــگاه ها و بیمارستان هاســت، اما در حوزه بهداشــت، تنها 
۲۵ درصــد کار بر عهده دانشــگاه های علوم پزشــکی اســت.

مسافران تهرانی از آزادراه تهران-شمال •
بازگردانده می شوند

پلیس راه  رئیس  تهران: 
تهــران بــا اشــاره بــه 
محدودیت های دو هفته ای 
که از روز گذشــته شروع 
شده، اعالم کرد: مسافران 
پایتخت، از مقابل پاسگاه 
آزادراه تهران- شــمال به 

تهران بازگردانده می شوند.
ســرهنگ نوراهلل خادم بیــان کرد: تردد در ایــن دو هفته برای 

شهروندان تهرانی در آزادراه تهران - شمال ممنوع است.
وی درباره وضعیت این آزادراه با توجه به بارش باران و برف افزود: 
بارش رحمت الهی از شب گذشته آغاز شده و ادامه دارد اما با کمک 
عوامل راهداری هر دو طرف آزادراه باز و تردد در آن جریان دارد.

 مجوز قانونی صید ترال باید •
در اختیار صیادان بومی قرار گیرد

بندرعباس: استاندار هرمزگان گفت: اگر بنا باشد صید ترال در 
چارچوب های قانونی و براســاس ضوابط فنی شکل بگیرد، این 

مجوزها باید در اختیار صیادان بومی استان قرار گیرد.
فریدون همتی اعالم کرد: به عقیده صاحبان شناورهای صیادی 
ســبک، در محدوده فنی مجاز صید برای این شناورها، صید کم 
شده و می توان این صیادان را در قالب تعاونی ساماندهی کرد که 

بتوانند در محدوده های صید ترال و فانوس ماهیان فعالیت کنند.
وی بیان کرد: این پیشنهاد به ســازمان شیالت ارائه شده و اگر 
بومی های هرمزگان وارد این فعالیت شوند، هم می توانند از دریا 

محافظت کنند و هم معیشت پایدار برای آن ها ایجاد شده است.

 ممنوعیت تردد خودروهای غیربومی •
در گلستان

اســتاندار  گلســتان: 
گلســتان گفــت: از روز 
شــنبه به مدت دو هفته 
تردد تمامــی خودروهای 
غیربومی در استان ممنوع 
اســت و در هر ۲۴ ساعت 
ایــن خودروها مشــمول 
جریمه خواهند شد. هادی حق شناس در جمع خبرنگاران اظهار 
کــرد: از اول آذرماه تردد خودروهای بومی در شــهرهای قرمز از 

ساعت ۲۱ تا ۴ صبح ممنوع خواهد بود.
وی افزود: نیروی انتظامی با استفاده از دوربین های کنترل ترافیک، 
نظارت بر اجرای این مصوبــه را از روز اول آذر به مدت دو هفته 

بر عهده خواهد داشت و خودروهای خاطی جریمه خواهند شد.

کارخانه زباله سوز نوشهر آماده •
بهره برداری است

مازندران: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: 
کارخانه زباله سوز نوشهر به طور کامل در مرحله بهره برداری قرار دارد.  

مهدی رازجویان با اشــاره به اقدام های دولت در بحث مدیریت 
یکپارچه زباله و پسماند در مازندران گفت: با توجه به تأکیدهای 
استاندار، روند ســاخت کارخانه زباله سوز در ساری شدت بسیار 

خوبی به خود گرفته است.
وی تأســیس ســازمان مدیریت پسماند اســتان را هدفی برای 
یکپارچه سازی مدیریت زباله در مازندران دانست و افزود: انتظار 
می رود این ســازمان با کمک تشکل های مردم نهاد و استفاده از 
ظرفیت های خصوصی و دولتی موجود بر روند پروژه های زباله در 

استان نقش پررنگ تری ایفا کند.

معتادان متجاهر و متکدیان شیراز •
ساماندهی می شوند

فارس: رئیس کمیسیون 
سالمت، محیط زیست و 
خدمات شــهری شورای 
اســالمی شهر شــیراز با 
تأکید بر لــزوم همکاری 
مختلــف  دســتگاه های 
معتادان  ســاماندهی  در 
متجاهر و متکدیان، گفت: انجام دقیق این طرح، کار یک دستگاه 

خاص نیست و حضور همه دستگاه های مرتبط را می طلبد.
علی ناصری با بیــان اینکه اجرای طرح ســاماندهی معتادان و 
متکدیان، شیراز را برای این افراد ناامن می کند، از اقدام های اجرایی 

سازمان های مختلف نیز قدردانی کرد.

قدس از کرمانشاه گزارش می دهد 

»پناه گرم« مطالبه کارتن خواب ها در زمستان 
کرمانشاه: اســتان کرمانشــاه بــا ۲ میلیون نفر 
جمعیت دارای ۱۴ شهرســتان است که نیمی از 
جمعیت استان در شهر کرمانشاه ساکن هستند، اما 
باوجوداین جمعیت، ظرفیت پذیرش ۹۰ کارتن خواب 
در گرمخانه هــای آن عجیــب به نظر می رســد.

حضور شبانه کارتن خواب ها در سطح شهر به ویژه 
در فصول سرد ســال موجب افزایش مشکالت 
فرهنگی، امنیتی و اجتماعی می شود و نیز ممکن 
است به افزایش مرگ ومیر کارتن خواب ها بینجامد.

متأسفانه بی خانمان ها عموماً دچار بیماری های 
ریوی و ضعف های جســمی فراوان هســتند و 
طبیعی است که به شــدت در مقابل بیماری و 

سرما بی دفاع باشند. 
گرچه به گفته برخــی بی خانمان ها همزمان با 
فرا رسیدن زمســتان آن ها ترجیح می دهند که 
کرمانشاه را به سمت استان های جنوبی و حتی 
پایتخت ترک کنند، اما به هر ترتیب ساماندهی 
آن ها در هر گوشــه از کشــور در وضعیت کرونا 

ضروری به نظر می رسد. 
بنــا بر اعالم فراکســیون پیشــگیری از جرایم 
آســیب پذیر مجلس، ۵۰ درصد افراد ساکن در 
گرمخانه های تهران را اهالی کرمانشــاه تشکیل 
می دهند که این موضوع نسبت مستقیمی بین 
بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و کارتن خوابی 
دارد و عواملی مانند بالیای طبیعی در تشدید این 

عوامل تأثیرگذار بوده است.

بانوان بدون سرپناه س
هر زمان که صحبت از گرمخانه و افراد بی خانمان 
می شود ناخودآگاه ذهن بیشتر مردم به سمت افراد 
معتاد می رود و این در حالی است که تمامی این 
افراد کارتن خواب معتاد نبوده و دچار آسیب های 
دیگر هســتند که بایــد به آن ها توجــه کرد.

متأســفانه مســئوالن آمــار دقیقــی از تعداد 
کارتن خواب های کرمانشاه نمی دهند، اما وجود 
تنها سه گرمخانه در استان با ظرفیت ۹۰ نفر در 
برابر جمعیت ۲ میلیون نفری کامالً واضح است که 
شرایط خوبی نیست. به گفته مدیرکل بهزیستی 
کرمانشاه تنها سه گرمخانه در استان کرمانشاه و 
در شهرستان های »اسالم آباد غرب«، »کنگاور« و 

»کرمانشاه« فعال است.
گرمخانه های استان از ساعت ۱۸ الی ۸/۳۰ صبح 
افراد بی خانمان را پذیرش می کنند، اما نکته مهم 

این اســت که متأســفانه این 
بانوان  برای  استان گرمخانه ای 
ندارد و تنها گرمخانه متعلق به 
زنان به دلیل استیجاری بودن 

مکان تعطیل  شده است!
قانــون،  اســاس،  ایــن  بــر 
شهرداری ها را مکلف به ایجاد 
فضایی با عنوان »گرمخانه« با 
قواعد مشخص،  و  چارچوب ها 
کرده اســت، اما مشاهدات ما 
از ســطح شهر کرمانشاه نشان 
می دهد ظرفیت آن ها متناسب 

با افراد کارتن خواب نیست. 

ظرفیت اندک گرمخانه ها س
مدیر امور هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
شهرداری کرمانشاه بابیان اینکه امسال با توجه 
به شــیوع بیماری کرونا با مشــکل پذیرش این 
افراد مواجه هستیم، اظهار کرد: متأسفانه در این 
شرایط پذیرش این افراد کار بسیار دشواری است، 
اما با توجه به وظیفه  ای که در این خصوص داریم 
این کار با حساسیت ویژه ای و با مشارکت مرکز 

بهداشت و اداره کل بهزیستی دنبال می شود.
حســن مرادی با اشاره به اینکه با سرد شدن هوا 
در چند روز آینده گرمخانه شــهرداری کرمانشاه 
فعالیت خود را آغاز می کند، افزود: گرمخانه جاللیه 

که در سال های گذشته نیز فعال 
بــوده و خدماتــی را بــه افراد 
بی خانمــان و معتادان خیابانی 
ارائه کرده است از چند روز آینده 
با امکانــات کامل فعالیت خود 
را آغــاز خواهد کــرد و پذیرای 
تعــداد ۳۵ مــرد خواهــد بود.

وی در پاســخ به اینکه آیا برای 
پذیــرش بانــوان کارتن خواب 
نیز فکری شــده اســت، اظهار 
کرد: عالوه بر گرمخانه بوستان 
جاللیه، ایجــاد گرمخانه برای 
بانوان با مشارکت بهزیستی در 

دستور کار قرار دارد.
مرادی در خصوص نحــوه پذیرش این افراد نیز 
اذعان کرد: افراد بی ســرپناه و رهاشده در شهر 
توســط عوامل شــهرداری شناســایی و به این 
مرکز معرفی می شوند، سپس با هماهنگی مرکز 
بهداشــت و اداره کل بهزیستی پیش از ورود به 
گرمخانه ، تست کرونا از آن ها گرفته شده و بعد در 

گرمخانه پذیرش و اسکان داده می شوند.

خانه همیشگی س
مهرداد افالطونی، روان شناس بالینی و پژوهشگر 
حوزه آسیب های اجتماعی بابیان اینکه موضوع 
کارتن خواب ها فقط مختص به کشــور ما نبوده، 

بلکــه در تمام دنیا این افراد با چنین شــرایطی 
وجود دارند، اظهار کرد: البته با این تفاوت که در 
کشور حجم بسیار باالی کارتن خوابی را داریم، در 

شرایطی که می توانست چنین نباشد.
وی با تأکید بر این موضوع که برخورد متصدیان 
 گرمخانه ها با این افراد بســیار مهم است، افزود: 
بــر اســاس آمارها رنجشــی که این افــراد در 
گرمخانه ها با آن روبه رو می شوند موجب شده تا از 

رفتن به گرمخانه ها خودداری کنند.
افالطونی با تأکیــد بر اینکه موضوع گرمخانه ها 
نیازمند رســیدگی های دقیق تری است، توضیح 
داد: در ایــن زمینــه ابتــدا باید شــرایط را در 
گرمخانه ها تغییر دهیم. همچنین از نظر نظافت 
نیز این مکان ها باید وضعیت بهتری پیدا کنند 
و باید افرادی متصدی امور شوند که آموزش دیده 
بوده و بدانند این بی خانمان ها افراد مضری برای 
جامعه نیستند؛ آن ها هم مانند دیگران انسان اند و 

درک این موضوع بسیار مهم خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه وجود روان شناس و مشاور 
می تواند کمک کننده باشد، افزود:  نباید این افراد 
را تنها برای یکی، دو شب پناه داد؛ این افراد باید 

گرمخانه ها را خانه خود بدانند. 
روان شناس بالینی و پژوهشگر حوزه آسیب های 
اجتماعــی اظهار کرد: البته می دانیم شــرایط و 
زیرساخت ها به  قدر کافی مطلوب نیست، اما این 

مشکالت باید روزی درست شود.

حضور شبانه 
کارتن خواب ها در 
سطح شهر به ویژه 

در فصول سرد سال 
موجب افزایش 

مشکالت فرهنگی، 
امنیتی و اجتماعی 

می شود
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رشت: هنــوز چند ماهی از اصالح نرخ نامه نان نمی گذرد که به 
دلیل افزایش لجام گسیخته قیمت ها باز هم صنف خبازان این 
اصالح قیمت ها را کارساز ندانسته و بسیاری از نانوایان خواستار 

افزایش مجدد قیمت نان هستند.
افزایش قیمت آرد و همچنین سایر نهاده های تأثیرگذار بر قیمت 
نان از جمله افزایش قیمت خمیرمایه و نیز دستمزد کارگر و سایر 
هزینه ها مانند حمل ونقل و حامل های انرژی همگی دست به دست 
هــم داده تا  کاهش کیفیت نان و از طرفی نارضایتی خبازان در 

شهر رشت را به دنبال داشته باشد.

قیمت های مصوب س
هرچند تیرماه امسال مقرر شد براساس مصوبه ستاد  تنظیم بازار 
به ازای هر قرص نــان بربری یارانه ای نوع اول با وزن چانه ۳۸۵ 
گرم ۹۰۰ تومان، سنگک سنتی و ریزشی با وزن چانه ۵۷۰ گرم 
هزار تومان، لواش گرد با وزن چانه ۱۵۰ گرم ۲۵۰ تومان، لواش 
بــا وزن چانه ۱۲۰ گرم ۲۰۰ تومان و نــان تافتون با وزن ۲۶۰ 
گرم به قیمت ۴۰۰ تومان به فروش برسد، اما در این میان بنا بر 
ادعای بسیاری از شهروندان نان های تولید شده یا از کیفیت الزم 
برخوردار نیستند و یا نانوایی ها به بهانه های مختلف مانند استفاده 

از کنجد قیمت نان را اضافه دریافت می کنند.
بسیاری از شهروندان گیالنی با بیان اینکه نرخ نان در نانوایی های 
آزادپز با هیچ معیاری همخوانی نداشته و قیمت های متفاوت و 

گرانی را تجربه می کنند، خواستار نظارت بیشتر قیمت ها به ویژه 
در نانوایی های آزادپز هستند.

قیمت های ناعادالنهس
گفتنی اســت در این سوی ماجرا خبازان گیالنی نیز دل خوشی 
از این قیمت ها نداشــته و پخت نان با ایــن نرخ ها را مقرون به 

صرفه نمی دانند.
همزمان با اعالم نرخ های مصوب، اتحادیه نانوایان رشت اعتراض 
خود را در این راســتا اعالم کرد و افزود: این قیمت ها با نرخ های 
اعالم و مصوب همخوانی نداشته و قیمت نان برای خبازان بیشتر 

تمام می شود.

خبازان گیالنی اذعان می کنند: سال گذشته قیمت نان افزایشی 
نداشت، بنابراین با توجه به قیمت های امروزی قیمت هر قرص 

نان هزار و۵۶۰ تومان برای نانوایی داران آب می خورد.

افزایش هزینه، کاهش کیفیتس
در همین حال معاون نظارت و بازرســی سازمان صمت گیالن 
با بیان اینکه افزایش هزینه تمام شــده تولید نان موجب کاهش 
کیفیت و در نهایت نارضایتی مردم از این موضوع شــده است، 
اظهار کرد: مردم از کیفیت نان اغلب نانوایی های رشــت رضایت 

ندارند.
مهدی نقدی با بیان اینکه قیمت خمیرمایه، بیمه کارگر و سایر 
هزینه ها از جمله اجاره مغازه افزایش یافته است، افزود: متأسفانه 
برخی از واحدهای نانوایی اجاره ای هستند و افزایش اجاره مغازه ها 

نیز بر قیمت تمام شده نان برای صاحبان نانوایی افزوده است.
وی افزود: اگرچه چند ماه پیش بر قیمت نان افزوده شد، اما هنوز 
بسیاری از واحدهای نانوایی قیمت نان را با هزینه هایی که برای 
تولید آن انجام می شود، قابل مقایسه نمی دانند و برایشان تولید 
نــان صرفه اقتصادی چندانی ندارد، به همین دلیل برای ارتقای 

کیفیت نان بی انگیزه هستند.
نقدی تأکید کــرد: در این زمینه برخی نانوایی هایی که در درج 
قیمت و یا کم فروشی کوتاهی کرده بودند شناسایی و نسبت به 

اعمال قانون با آن ها اقدام شد.

قدس آنالین از گیالن گزارش می دهد

نان در تنور گرانی؛ افزایش قیمت، کیفیت را کاهش داد

گزارشگزارش

۷961جدول
zadehalireza@gmail.com
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۱. فیلمی است ایتالیایی به کارگردانی »جوزپه 
تورناتوره« و با بازی »فیلیپ نوآره« ساخته شده 
به ســال ۱۹۸۸میالدی ۲. خطــی که زاویه 
را به دوقســمت مســاوی تقســیم می کند- 
خوش آتیه ۳. شــهری باستانی در میان رودان 
که مولد حضرت ابراهیم»ع« بود- سند- عقاب 
ســیاه- وحشــی و درنده ۴. دویدن- نقص و 
کمبودهــا- کار بی مزد ۵. دلــداده عذرا- نام 
پسرانه وطنی- دریاچه ای در حمام ۶. نصف- 
 طالیی رنگ- کنده شــدن هواپیمــا از زمین 
۷. به عقب برگشتن- جانماز- بیماری تنفسی 
۸. مقابل شــوخی- برج مخابراتی- میوه آبدار 
فصل تابستان- شور و اشتیاق ۹. صوت ندای 
 بــی ادب- در ضاللت افتاده- جنــگ و نبرد 
۱۰. منتســب به یکــی از چهار جهت اصلی 
جغرافیایــی- کوچک تریــن واحــد پولی در 
دوره قاجاریه- اســم ۱۲. زادگاه نیما- از توابع 
مثلثاتی- ماه پیروزی ۱۲. حاشاکردن- پارچه 
مانتویی- انجام یافت ۱۳. باران اندک- امپراتوری 
باســتانی- شــاخه ای از ورزش شــنا- کاغذ 
پیچیده شــده ۱۴. موحد- منطقه سردسیری 

۱۵. از اعمال غیرواجب که مســلمانان برای 
کسب ثواب بیشتر و نزدیک تر شدن به خداوند 

و دوری از گناه به جا می آورند

۱. عضو مجلس سنا- پریدن- همدم ۲. ورزش 
جسمی روانی که در هند به وجود آمد- کهن- 
بطن ۳. افسانه- بازدارنده- صدا- حرف فاصله 
۴. تصدیق انگلیسی- سنگی سیلیسی و آبدار 
از دسته کانی های مجاور کوآرتز – مهم ترین 
 و مشــهورترین اثر منظوم محمودشبستری 
قطــار  اتــاق  انســانیت-  مشــهور-   .۵ 
۶. اجیر- واحدی در ســطح- شهر مدفن امام 
حسن عسکری»ع« ۷. ابر پرباران- نه دیگری- 
بلــه در گویش بچه ایتالیــا ۸. طیب و طاهر- 
موشــواره- صوت تنبیه- پوشــاندن ۹. صوت 
ندا- با ســر پریدن توی آب- زائران ۱۰. افراد 
زیرک- رشته کوه مرتفع اروپایی- شیوع بیماری 
۱۲. جزیره- گردآوری ادبی- بانمک ۱۲. محل 
شهادت شــهید دکترچمران - آشیانه مرغان 
- از اعضــای صورت ۱۳. عنصر شــیمیایی- 
گوســفند جنگی- حــس بویایــی- عقیده 

 انتخاباتی ۱۴. توشه سفر- زخم آب کشیده- تشویق کننده 
 ۱۵. جهاز عروس- سوره ماقبل آخر قرآن کریم- بلبل 
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