
قصه ما راست بود ...کارآفرینی در سرزمین مجسمه های خمیری 
عمو راستگوی بچه های دهه 60 و70 در 67 سالگی آسمانی شد گفت وگو با بانویی کارآفرین که کرونا کارش را تعطیل نکرد 

وارد کارگاه کوچکی می شوم که نامش »سرزمین 
خمیری« اســت. اینجا خمیرها درست می شوند، 
رنگ می شوند و در دستان هنرمندان بی ادعا شکل 
می گیرنــد. از گل و گیاه، میوه و شــخصیت های 
معروف انیمیشــنی تا شخصیت هایی که حاصل 
خلق ذهنی آن هاست؛ این همه خالقیت توجه ام 

را جلب می کند... 

شیخ محمدحســن راستگو، مبلغ دینی در حوزه 
کودک و نوجوان صبح دیروز در ۶۷ سالگی دعوت 
حق را لبیک گفت. محمدحسن راستگو که یکی 
از اولین مجریان و کارشناسان مذهبی برنامه ها در 
حوزه کودکان و نوجوانان پس از انقالب بود در ابتدا 
بدون لباس طلبگی اقدام به اجرای برنامه می کرد. 

لحن شیرین او در عین...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

کارتن خواب ها زیر سقف شهر 
معاون اجتماعی و مشارکت های 

سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد خبر داد

 گرمخانه های جدید 
در مسیر افتتاح 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

روایت »قدس« از مؤسسه 
جهادی کتاب رسان

نذر فرهنگی 
با توزیع 

کتاب
مدیر اجرایی مؤسســه کتاب رســان می گوید: تک تک 
کتاب ها می تواند زمینه تحول زندگی یک انســان را رقم 
بزند به همین دلیل مبنای مجموعه کتاب رسان تربیت 
انسان به وسیله کتاب اســت. در یک ظهر سرد پاییزی 
مشــتاقانه وارد فروشگاه کتاب رســان می شوم تا هر چه 
سریع تر به این مؤسسه برسم، نخستین چیزی که توجهم 
را جلب کرد بنر قرمز رنگی است که روی آن نوشته شده 
»شبکه توزیع جهادی کتاب های شاخص؛ مبتنی بر نذر 
فرهنگی«.»اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود 
و اگر کتاب نباشد روح بشــر پرورش نمی یابد« همه ما 
این جمله را بارها شــنیده ایم به همین دلیل به ســراغ 
این مؤسســه جهادی رفتم که هدف و دغدغه شان حل 
معضالت زندگی افراد جامعه به وســیله ترویج و احیای 

فرهنگ کتاب خوانی است...

فصل سرد یادآور یک معضل اجتماعی است

.......همین صفحه 

ثبات »راستگو« در50 سال کار فرهنگی  

خبر رحلت مرحوم حجت االســالم راســتگو گروه های زیادی را از 
طبقات سنی مختلف متأثر کرد. تقریباً از کودکان و نوجوانان معاصر 
تا کودکان و نوجوانان دهه 50 چه به صورت حضوری و شرکت در 
محافل و مراســم و چه از طریق رســانه با این چهره آشنا و خدوم 

مأنوس بوده اند...

معاون اجتماعی و مشــارکت های ســازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد  گفت: در نیمه نخست آذر ماه جاری ۱0 گرمخانه 
در شــهر مشهد به بهره برداری می رسد که تاکنون دو مرکز از این 
تعداد در منطقه 2 مشهد فعال شده است. رضا دانایی گفت: عالوه 
بر این به دنبال ایجاد دو گرمخانه سیار هستیم که در سطح شهر 
گردش کرده و به کارتن خواب هایی که عالقه  به مراجعه حضوری 

ندارند، خدمات ارائه دهند...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه  3 آذر 1399

  7 ربیع الثانی 1442 
  23 نوامبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9398  
 ویژه نامه 3777 
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت بازرگانی زرین صدور طوس سهامی 

خاص به شماره ثبت 8970 و به شناسه 
ملی10380247250

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء محترم هیئ��ت مدیره 
و س��هامداران ش��رکت فوق دعوت می ش��ود که در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 
10 صب��ح روزش��نبه م��ورخ 1399/9/15 حض��ور بهم 

رسانند
دستورجلسه: 1- انتخاب مدیران

2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

4- تصویب ترازنامه
مح��ل تش��کیل جلس��ه : محل��ه ام��ام ه��ادی ) خادم 
الش��ریعه ( مجتمع سامان طبقه دهم واحد1010 و به 

کدپستی 9198117063 
ع شرکت بازرگانی زرین صدور طوس  9
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   جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت تولیدی گندم آرد 

سفید ارمغان لذیذ
 بجنورد )سهامی خاص -نوبت اول

تاریخ انتشار 03 /1399/09
بدینوس��یله به اطالع کلیه سهامداران شرکت 
لذی��ذ  ارمغ��ان  گن��دم آرد س��فید  تولی��دی 
بجن��ورد )س��هامی خاص(به ش��ماره ثبت 772 
میرس��اند جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده در س��اعت 14 عصر روز  دوش��نبه 
م��ورخ1399/09/17 در محل دفتر کارش��رکت 
واقع در بجنورد-ش��هرک صنعتی ش��ماره یک 
-خیابان صنعت 2- کارخانه آرد سفید ارمغان 
ل��ذا  میگ��ردد  بجنورد-9418168191تش��کیل 
ازکلیه س��هامداران دعوت میگردد درس��اعت 
مقرر در جلسه حضور به هم رسانند.                                              

دستورجلسه:
1-  انتخاب اصلی هیئت مدیره
 هیئت مدیره 

ع 9
90
92
81

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 

مسکن مهر 64 مشهد
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت 
تعاونی مسکن مهر ش��ماره 64 مشهد راس ساعت 
16 روز پنجشنبه مورخ 1399/09/20 در محل دفتر 
ش��رکت ، واقع  در دانش��جو 30 پ��الک 1 زنگ دوم 
برگ��زار می ش��ود . از کلیه اعض��ای محترم دعوت 
می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات 
ذیل در این جلس��ه حضور به هم رس��انند . اعضای 
محترم��ی که امکان حضور آن ها در جلس��ه مذکور 
مقدور نمی باش��د م��ی توانند ح��ق رای خود را به 
موج��ب وکالت نامه کتب��ی به فرد دیگ��ری واگذار 
نماین��د ، در این ص��ورت تع��داد 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 س��اعت 9 صبح تا 
13 بعدازظه��ر روزه��ای 11 ، 12، 13 آذرماه 1399به 
محل دفتر ش��رکت به نش��انی فوق مراجعه تا پس 
از تایی��د وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز 
ورق��ه ی ورود ب��ه مجمع برای ف��رد نماینده صادر 
گردد . دس��تور جلسه : 1- اس��تماع گزارش هیئت 
مدی��ره و بازرس 2 – تصویب صورتهای مالی س��ال 
98  ش��رکت به انضمام گزارش حس��ابرس رس��می 
3- تصوی��ب بودج��ه پیش��نهادی س��ال 99 هیئت 
مدی��ره 4- انتخاب س��ه نفرهیئت تصفیه به مدت 
2 س��ال  5- انتخاب یک نفر ناظر تصفیه 6 – تعیین 

حق الزحمه هیئت تصفیه
9ع هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن مهر 64 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن 

مهر 64 مشهد
جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی 
مسکن مهر ش��ماره 64 مشهد راس س��اعت 14 روز 
پنجش��نبه مورخ 1399/09/20 در محل دفتر شرکت 
، واقع  در بلوار دانش��جو ، نبش دانش��جو 30 پالک 
1 واح��د 2 برگزار می ش��ود . از کلی��ه اعضای محترم 
دع��وت م��ی ش��ود جه��ت اتخ��اذ تصمیم نس��بت به 
موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به هم رسانند 
. اعض��ای محترمی که امکان حضور آن ها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود را 
ب��ه موجب وکالت نامه کتبی به ف��رد دیگری واگذار 
نماین��د ، در ای��ن ص��ورت تع��داد آرای وکالتی هر 
عضو حداکثر س��ه رای و هر فرد غی��ر عضو تنها یک 
رای خواه��د بود . اعض��ای متقاضی اعطای نمایندگی 
ب��ه هم��راه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 صبح تا 
13 ظه��ر روزه��ای 11 ، 12، 13 آذرم��اه 1399به محل 
دفتر ش��رکت به نشانی فوق مراجعه تا پس از تایید 
وکال��ت نامه های مزبور توس��ط مقام مج��از ورقه ی 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد .
دستور جلسه : 1- طرح و تصویب انحالل شرکت

 2 - تعیین مکان تصفیه
9ع هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن مهر 64 
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پیرو مصوبات مجمع فوق العاده مورخ 1398/12/25  ش�رکت متالورژی پودر مشهد ) سهامی خاص ( در رابطه 
با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 250/000 میلیون ریال به مبلغ 500/000 میلیون ریال از طریق افزایش تعداد 
س�هام یا ارزش اسمی هر س�هم وفق مقررات و بر اساس صالحدید و تصمیم هیئت مدیره از محل آورده نقدی 
یا مطالبات حال ش�ده س�هامداران یا تجدید ارزیاب�ی دارایی و یا توامان طی چندی�ن مرحله و چندین نوبت 
حداکثر ظرف مدت پنج س�ال و تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت انجام اقدامات و تش�ریفات قانونی جهت 
عملیاتی شدن آن و به استناد ماده 162 قانون تجارت و همچنین پیرو اقدام و ثبت مرحله اول افزایش سرمایه 
شرکت از مبلغ 250/000 میلیون ریال به مبلغ 320/000 میلیون ریال ، بدینوسیله به اطالع تمامی سهامداران 
گرامی می رساند که هیئت مدیره ، تصمیم به عملیاتی و ثبت شدن افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ 320/000 
میلیون ریال تا س�قف 500/000 میلیون ریال ) مبلغ 180/000 میلیون ریال افزایش س�رمایه و صدور و انتش�ار 
9/000/000 س�هم 20/000 ریال�ی جدید بانام ( را از محل آورده نقدی س�هامداران و یا مطالبات حال ش�ده 
سهامداران و یا تجدید ارزیابی دارائیها و یا توامان و یا هر طرق قانونی دیگر ، اخذ نموده است. لذا وفق ماده 
169 قانون تجارت ،اعالم و تقاضا می شود سهامداران گرامی ظرف مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ نشر آگهی حاضر 
جهت اطالع از تبدیل مطالبات حال خود و استفاده از حق تقدم به دفتر شرکت به نشانی زیر مراجعه و از طریق 
خرید س�هام جدید و واریز مبلغ آن به حس�اب شماره0104324741001   نزد بانک صادرات ایران شعبه .مشهد 
)کد 15( اقدام و بالفاصله قبض آن را به امور مالی شرکت به آدرس مشهد – کیلومتر 15 جاده کالت مقابل شهرک 
صنعتی مش�هد ، ش�رکت متالورژی پودر مشهد تحویل و رس�ید دریافت نمایند . بدیهی است در صورت انقضاء 
مهلت فوق و عدم اس�تفاده سهامداران از حق تقدم خود ، هیئت مدیره شرکت می تواند تا سقف فوق االشاره 
نسبت به افزایش سرمایه و از محل فروش سهام به اشخاص ثالث و عملی نمودن آن و اصالح ماده 5 اساسنامه و 

ثبت سرمایه جدید اقدام نماید .

آگهی استفاده از حق تقدم شرکت متالورژی پودر مشهد ) سهامی خاص ( ثبت شده به 
شماره شناسه ملی 10380209877 ، جهت عملی نمودن افزایش سرمایه شرکت 
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هیئت مدیره شرکت متالورژی پودر مشهد ) سهامی خاص (

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی 
مسکن مهر 17 مشهد )نوبت سوم(

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
مورخ 99/09/15  روز شنبه   10 در ساعت  که   17 مهر 
گلبهار،  در  واقع  تعاونی  شرکت  پروژه  محل  در  که 
حضور  شود  می  تشکیل   45 اسالمی  جمهوری  بلوار 

بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1- اصالح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تمدید مدت 
فعالیت شرکت تعاونی                            هیئت مدیره 

/ع
99
09
25
8

,ع
99
09
27
2

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
م��اده 13 آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ها 
نس��بت به واگذاری مکانهای مناسب جهت 
تع��داد حدودا 26 عدد تابلو تبلیغات فلزی 
و یکصد عدد تابلو آویز س��طح ش��هر جهت 
اک��ران تبلیغات محیطی ش��امل آگهی های 
تج��اری. خدماتی. فرهنگ��ی بصورت اجاره 

اقدام نماید.
 ل��ذا متقاضیان واجد ش��رایط م��ی توانند 
ظ��رف م��دت 10 روز از تاری��خ درج آگه��ی 
نوب��ت دوم جه��ت دریاف��ت اوراق مزایده 
جه��ت  وی��ا  مراجع��ه  س��تاد  س��امانه  ب��ه 
کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد

 تجدید آگهی مزایده 
شهرداری گناباد
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یادداشتیادداشت
حجت االسالم گنابادی نژاد
annotation@qudsonline.ir

مهدی کاهانی مقدم: پدیده کارتن خوابی به  عنوان یکی از 
معضالت مشترک شهرهای بزرگ، در مشهد نیز همچون 
بسیاری از شهرهای دیگر سال هاست که انرژی زیادی از 
نهادهای حمایتی، شهرداری و نیز نیکوکاران و گروه های 
مردم نهاد را به خود معطوف داشته است. می گویند در 
کارتن خواب  5هزار  به  نزدیک  کشور  کالنشهر  دومین 
وجود دارد که عموماً معتاد هستند. به همین دلیل هم 
هست که با شیوع کرونا و تعطیلی مراکز ماده ۱۶ ترک 
اعتیاد و عدم پذیرش گرمخانه های شهر، معتادان متجاهر، 
کارتن خواب ها و افراد بی خانمان، بیش  از پیش در شهر 

سرگردان و رها شده اند.
این روزها اما با ســرد شــدن هوا و ریزش بــاران و برف 
پاییــزی، اوضاع کمی پیچیده تــر و دل رهگذران هم با 
دیدن کارتن خواب هایی که در بینشان زنان و کودکان نیز 

هستند، همچون چهره شهر زخمی شده است.
می دانیم چند ســالی است که در مشــهد، شهرداری ، 
بهزیســتی و حتــی برخی نیکــوکاران و خیــران با 
فعال ســازی و افزودن بــه تعداد گرمخانه هــا و مراکز 
سرپناه، کارتن خواب ها و افراد بی خانمان را پذیرش و به 
خصوص در شب های سرد سال با ارائه خدماتی همچون 

جــای گرم برای خوابیدن، غذا و خدمات بهداشــتی و 
درمانــی از آنان حمایت می کنند. در این برنامه آنچنان 
که قانــون و آیین نامه های اجرایی تعیین کرده، تمامی 
افراد بی خانمان و کارتن خواب، غربالگری شده و هر یک 
متناسب با شرایطی که دارند به نهادهای مختلف مثل 
کمیته امداد، بهزیستی و یا مراکز اجباری ترک اعتیاد 
تحویل داده می شوند تا از حمایت های مناسب بهره مند 
شــوند و این رویه سال هاست که در فصل گرم و سرد 
ســال اجرا می شود. منطق حکم می کند که ما هر ساله 
باید شاهد کم شدن تعداد افراد کارتن خواب می بودیم؛ 
به  ویژه آنکه درصد قابل  توجهی از این افراد را معتادان 
متجاهر تشــکیل می دهند و دستگاه های مسئول همه  
ســاله بودجه های هنگفتی را صرف ساماندهی و درمان 
اعتیاد و بازگشــت به جامعه آنان کرده و می کنند. اما 
این اتفاق هرگز رخ نداده و بلکه امروز شــاهد افزایش 

چشــمگیر تعدادشان نسبت به گذشته هستیم که این 
مسئله به  ویژه در شهر مشهد به لحاظ جایگاه مذهبی 
و میزبانــی از جمعیت میلیونی زائران داخلی و خارجی 
که دارد، زیبنده نیســت و باید چاره ای اساســی برای 
رفع آن اندیشید.برخی مسئوالن می گویند کارتن خوابی 

برای بیشــتر معتادان به یک تفریح می ماند و حتی برای 
برخی از آنان یک افتخار محســوب می شــود؛ چون در 
بیرون آزادی ها و امکانات مورد نظرشــان وجود دارد، اما 
در گرمخانه ها و مراکز سرپناه، قانون خاصی حاکم است 
که به مذاق کارتن خواب ها خوش نمی آید، این افراد برای 
اینکه احســاس بی قید و شرطی بکنند، به کارتن خوابی 

روی آورده اند.
برخی دیگر امــا وضعیت نامطلوب این مراکز را از عوامل 
اصلی ناکامــی طرح هــای ســاماندهی کارتن خواب ها 
می داننــد و می گویند با آنکه پناهگاه های موجود متعلق 
به بهزیستی نیســتند اما این سازمان با ارائه کمک هایی 
به بخش خصوصی، مراکز ســرپناه را به نام خود قلمداد 
می کند. در عین  حال ایــن مراکز عالوه بر ایرادهایی که 
در نحوه پذیرش و ارائه خدمات دارند، فاقد استانداردهای 
الزم هستند؛ به  گونه ای که آدم خجالت می کشد اسمش 

را خوابگاه بگذارد؛ بعضی از آن ها آنچنان بوی بد می دهد 
که حتی کارتن خواب ها حاضر به اســتفاده از این مراکز 

نمی شوند.
آنچه مسلم اســت اینکه تالش های بســیاری با صرف 
بودجه های هنگفت برای کمک به افراد بی خانمان و رفع 
مشکل کارتن خوابی در مشهد همواره در حال انجام بوده 
و بی انصافی است اگر از این  همه تالش چشم پوشی کنیم 
اما برای این پرسش هم که ایراد کار کجا بوده است و چرا 
بــا این  همه تالش، هرگز چهره شــهر از این زخم کهنه 
پاک نشــده باید پاســخی منطقی پیدا کرد. پاسخی که 
صدالبته نیازمند مطالعات کارشناسانه است؛ پژوهشی که 
اگر سال ها پیش در دستور کار قرار می گرفت، به  طور حتم 
امروز شــهر ما چنین وضعیتی نداشت و روند رو به رشد 
کارتن خوابی اینچنین موجبات نگرانی مردم و مسئوالن 

را فراهم نمی کرد.

فصل سرد یادآور یک معضل اجتماعی است

کارتن خواب ها زیر سقف شهر 



عمو راستگوی بچه های دهه 60 و70 در 67 سالگی آسمانی شد 

قصه ما راست بود ...
قدس: شــیخ محمدحسن راســتگو، مبلغ 
دینی در حــوزه کودک و نوجوان صبح دیروز 
در ۶۷ ســالگی دعوت حــق را لبیک گفت. 
محمدحسن راستگو که یکی از اولین مجریان و 
کارشناسان مذهبی برنامه ها در حوزه کودکان 
و نوجوانان پس از انقــاب بود در ابتدا بدون 
لباس طلبگی اقــدام به اجرای برنامه می کرد. 
لحن شیرین او در عین اجرای نقاشی با گچ با 
هر دو دست به طور همزمان با قصه گویی اش 
در برنامه از جذابیت های کار او بود که خاطراتی 
را برای کودکان و نوجوانان و حتی والدینشان 

در دهه ۶0 به یادگار گذاشته است.
او که مبتکر شیوه خاصی از آموزش دینی برای 
کودکان و نوجوانان بود در سال ۱۳۳۲ هجری 
شمسی در شهر مشهد و در خانواده ای روحانی 
به دنیا آمد. محمدحسن راستگو در سال دوم 
دبیرســتان به حوزه علمیه مشهد وارد شد و 
از همــان زمان فعالیت های تبلیغی خود را در 
دبیرستان آغاز کرد. او در سال ۱۳۵۱ وارد قم 
شد و به تحصیل در حوزه علمیه قم پرداخت. 
شیخ محمدحسن راستگو پس از ورود به حوزه 
علمیه قم نیز وظیفه خــود را به عنوان مبلغ 

دینی کودکان و نوجوانان فراموش نکرد. 
فصل جدیــد تبلیغات دینی حجت االســام 
والمسلمین راســتگو، هنگامی آغاز شد که با 
پیروزی انقاب اســامی زمینه حضور او در 
رادیو و تلویزیون فراهم شد. شهید آیت اهلل دکتر 
بهشتی که پیش تر برنامه های تبلیغی مرحوم 
راســتگو را دیده بود او را تشویق به حضور در 

صداوسیمای جمهوری اسامی کرد.
مرحوم راســتگو که دغدغه ادامه داشتن راه 
تبلیغ دینی برای کودکان و نوجوانان را داشت، 
درباره انتقال تجربیات تبلیغی خود به طاب 
جوان می گوید: »ما همان موقع ســعی کردیم 
چیزهایی را که به صــورت ذوقی و خدادادی 
به آن ها رســیده بودیم را مدون، کاسیک و 
روش مند کنیم تا اگر خواستیم به کسی منتقل 
کنیم، بتوانیم منتقل کنیم. این طور نباشد که 
بگویم این هایی را که من اجرا کردم، شاید به 
ذوق من باشد و به ذوق کس دیگر نرسد. وقتی 
ما این ها را به صورت روش و یکســری قانون 
درآوردیم، این قانون را هر چند اســتعداد فرد 
کم هم باشــد، با تمرین بیش تر می تواند اجرا 

کند«.بازی بــا کلمات یکی 
از شــیوه های خاص مرحوم 
راستگو برای انتقال مفاهیم 
آموزشــی بود. او در توضیح 
این روش می گویــد: »از قم 
که به مشــهد می آمدم، به 
مدرسه رضویه می رفتم. این 
مدرســه از جملــه مدارس 
ملی و یا به تعبیر امروزی ها 
غیرانتفاعی بــود. در یکی از 
روزهای جمعه در مســجد 
بن جعفــر)ع( در  موســی 

برای  خواجه ربیع  چهــارراه 
تدارک  ندبــه  دعای  بچه ها 

دیده بودند. 
کمی پیــش از پایان دعا، به 
من گفتند کــه باید برنامه 

اجرا کنید.
 آن موقع شــاید تنها هفت 
برنامــه به این شــکل برای 
بچه ها اجرا کــرده بودم، به 
برایم  همین دلیل شــوکی 
ایجــاد شــد و متوســل به 
طاهره)س(  صدیقه  حضرت 

شدم و از ایشان خواستم کمک کند تا برنامه 
خوبی بــرای آن ها اجرا کنم. تخته ســیاهی 
آوردنــد. روی آن واژه »کتاب« و چند »م« هم 

به صورت عمودی در سمت چپ آن نوشتم.
 بچه ها گفتند کتــاب را بخوانیم. بفهمیم. به 
دیگران بیاموزیم، عمل کنیــم، بعد با خودم 
گفتم حاال چه کنم. یکباره به نقطه های کتاب 
نگاه کردم با خودم گفتــم، اگر نقطه های آن 
 را بردارم می شــود کباب. بعد گفتند: کباب را 

بخوریم. گفتم، باید به دیگران هم بدهیم.
 باید حال باشد. بعد متوجه شدم اگر آخر الف 
و ب را به هم متصل کنم، شبیه کبک می شود. 
یک سرکش برای آن گذاشتم و ب آن را حذف 
کردم تبدیل به کبک شد. بعد کلمات دیگری 
مثل کیک، کتک، کمک و کلک اضافه شد و 
همین موضوع آغاز برنامــه دامنه دار »بازی با 
کلمات« شد. برنامه های بعدی که در تلویزیون 
اجرا کردم، آن قدر مسلط شده بودم که حتی 

واژه بدون مطلب آن را می نوشتم. 
مثاً می نوشــتم ل، قال، مال، حمال، جمال، 
کمال، باکمال، بی کمال و به خاطر داشتم که 
مثاً حماله الحطب را که در قرآن به آن اشاره 

شده، چگونه باید برای بچه ها تفهیم کنم«.
از دیگــر فعالیت هــای علمی و پژوهشــی او 
می تــوان به تحقیقــات در زمینه های عقاید، 
تعلیم و تربیت، روان شناســی، اخاق، احکام، 
تاریخ، قصص قرآن، قصص کودکان و نوجوانان، 
مشــاوره و راهنمایی، تفســیر قرآن، مسائل 
اجتماعی، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، شعر و 

برنامه ریزی اشاره کرد.
والمســلمین محمدحسن   حجت االســام 
راستگو سال ها مدیریت مرکز مربی کودکان 
در حوزه علمیه و همچنین به مدت ۳۵ سال 
اجــرای برنامه های متعــدد تلویزیونی برای 
کودکان را برعهده داشــت. او پس از تحصیل 
علوم حوزوی تا خارج فقه و اصول به فعالیت 
در زمینه کاس هــای ویژه کودکان و برپایی 
اردو پرداخت. راستگو در ده ها کشور آسیایی، 
آفریقایــی و اروپایی به اجرای برنامه پرداخته  

است. 
شیخ محمدحسن راستگو، مبلغ دینی در حوزه 
کودک و نوجوان صبح دیروز در ۶۷ ســالگی 
)۱۳۳۲-۱۳99( دعــوت حق را لبیک گفت.

 روایت»قدس« از مؤسسه جهادی کتاب رسان
نذر فرهنگی با  توزیع کتاب

حمیــده طاهــری: 
مدیر اجرایی مؤسســه 
می گوید:  کتاب رســان 
کتاب هــا  تک تــک 
می توانــد زمینه تحول 
را  انســان  یک  زندگی 
بــه همین  بزند  رقــم 
دلیل مبنــای مجموعه 

کتاب رسان تربیت انسان به وسیله کتاب است. در یک ظهر 
سرد پاییزی مشــتاقانه وارد فروشگاه کتاب رسان می شوم 
تا هر چه ســریع تر به مؤسسه کتاب رسان برسم، نخستین 
چیزی که توجهم را جلب کرد بنر قرمز رنگی است که روی 
آن نوشته شــده »شبکه توزیع جهادی کتاب های شاخص؛ 

مبتنی بر نذر فرهنگی«.
»اگر مادر نباشــد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب 
نباشد روح بشر پرورش نمی یابد« همه ما این جمله را بارها 
شنیده ایم به همین دلیل به سراغ این مؤسسه جهادی رفتم 
که هدف و دغدغه شان حل معضات زندگی افراد جامعه به 

وسیله ترویج و احیای فرهنگ کتاب خوانی است.
 از درب کوچــک چوبــی رد می شــوم و در کنار حوضچه 
سرامیکی که در عین سادگی به زیباسازی فضا کمک کرده 
می نشــینم تا با مدیر اجرایی مؤسسه کتاب رسان گفت وگو 

کنم.

 شاخص ترین کتاب ها به مخاطب عرضه می شودس
علیرضا معماریانی در گفت وگو با خبرنگار روزنامه »قدس« 
در خصوص مؤسسه کتاب رسان اظهار می کند: این مجموعه 
از سال 9۵ کار خودش را در همین مجتمع آغاز کرد، ابتدا 
در یک مغازه بودیم و به مرور زمان مجموعه بزرگ شــد و 

این فضا را گرفتیم. 
دغدغه ای که از ابتدا داشتیم این بود که کتاب ها و محصوالت 
فرهنگی شــاخصی که نوشته، تولید و چاپ می شود اما به 
دست مخاطبش نمی رسد، 90درصد کتاب های مؤسسه در 

هر حوزه ای، شاخص است.
او با تأکید بر این مطلب که محتوای کتاب ها بررسی و چک 
شده و در قدم بعد به مخاطب معرفی می شود، می گوید: به 
همین علت بیشــتر مخاطب های ما دائمی هستند و افزون 
بر ۱۵ مرتبه از مؤسســه کتاب خریــداری کرده اند. چون 
محصوالت فرهنگی به خوبی توزیع نمی شــوند از یک نیاز 
موجود که در بدنه جامعه احساس می شد شروع و محصول 
مورد نیاز را تهیه کردیم تا با یک رویکرد جهادی کتاب های 

شاخص را به دست مخاطبان برسانیم.
مدیر اجرایی مؤسسه کتاب رسان با اشاره به اینکه مدیران 
مجموعه هیچ گونه برداشــت مالی ندارند و تمامی کتاب ها 
را با تخفیف ارائه می دهیم، می افزاید: تاشــمان این است 
که کتاب ها به دســت مردم در تمامی نقاط کم برخوردار و 
دورافتاده برسد، برای همین هزینه ارسال را کاهش دادیم، 
حتی برای نقاطی که در مرکز استان نیستند تا ۵0 درصد 

هزینه ارسال را مجموعه پرداخت می کند.

مبنای کتاب رسان تربیت انسان به وسیله کتاب استس
معتقــد  معماریانــی 
اســت تک تک کتاب ها 
می توانــد زمینه تحول 
را  انســان  یک  زندگی 
بــه همین  بزند  رقــم 
دلیل مبنــای مجموعه 
تربیــت  کتاب رســان 

انسان به وسیله کتاب است. او با بیان اینکه افزون بر ۱0 نفر 
در مجموعه کتاب رسان حقوق بگیر هستند، ادامه می دهد: 
در ابتدای کار هزینه انبار کتاب ها به صورت قرض الحســنه 
توسط خیران تأمین شــد ولی خوشبختانه در حال حاضر 
مجموعه ســودده اســت و خودش هزینه هایش را تأمین 

می کند. 
مدیر اجرایی مؤسسه کتاب رســان خاطرنشان می کند: در 
حــال حاضر ۸00 جلد کتاب فعال در مجموعه وجود دارد، 
در شبکه های اجتماعی نیز تمرکز کردیم و هم اکنون شبکه 
توزیــع چندین هزار نفری داریم که حتی از خارج کشــور 

کتاب سفارش می دهند.

تحول در زندگی تنها با خواندن یک کتاب!س
معماریانــی با یادآوری این موضوع کــه تاش می کنیم تا 
با کمترین هزینه کتاب را به مخاطب برســانیم، می گوید: 
تقریبــاً در ۲0 الی ۳0 نقطه کشــور نمایندگانی داریم که 
به شکل های مختلف کتاب ها را به فروش می رسانند، یکی 
از اتفاقات خوشــایندی که در مجموعه افتاده این است که 
خیلــی از کتاب ها زندگی افــراد را متحول کرده؛ به عنوان 
مثال فردی که فروشگاه تجاری داشت پس از خواندن کتاب 
»ســام بر ابراهیم« قفسه کتاب فروشی هم به فروشگاهش 

اضافه کرد.
او عــدم معرفی صحیح یک محصول فرهنگی را مشــکل 
صنعت فرهنگ می داند و عنوان می کند: تبلیغات مؤسسه 
پیام رسان بر دو اصل کیفیت خدمات و اعتماد مردم استوار 
است. مجموعه در تمامی مراسم های مذهبی کمپین دارد به 
عنوان مثال در ماه های محرم و صفر هیئت های مذهبی را 
آموزش دادیم تا در کنار عزاداری  نمایشگاه کتاب هم برگزار 
کنند. مدیر اجرایی مؤسسه کتاب رسان در پایان می گوید: 
آرزوی شخصی بنده در این مجموعه این است به افرادی که 
در دورافتاده ترین نقاط دنیا هستند محتوای فرهنگی سالم 
برســد، زیرا خیلی از مشــکات افراد با خواندن کتاب های 
مرتبط حل می شــود، در پایان به تمام افراد به ویژه جوانان 
توصیــه می کنم کتاب »این مرد پایــان ندارد« که راجع به 

شهید حاج قاسم سلیمانی است را مطالعه کنند.

 جای خالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیس
 در ترویج کتاب خوانی

پس از خداحافظی با این مجموعه پرتاش و جوان انقابی 
که برای حل معضات فرهنگی، تربیت و رشد همنوعانشان 
تاش می کنند بــه این فکر فرو مــی روم که چقدر نقش 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در ترویج فرهنگ کتاب 
و کتاب خوانی کمرنگ اســت، امیــدوارم حرکت جهادی 
و تأثیرگذار مؤسســه کتاب رســان ســرلوحه کار خیلی از 
مسئوالنی قرار بگیرد که در خواب غفلت هستند و فراموش 
کرده اند در گام دوم انقاب نیازمند تربیت انسان تمدن ساز 
هستیم و یکی از راه های اصلی تحقق این امر ترویج و دعوت 

آحاد جامعه به کتاب خواندن است.

ثبات» راستگو« در50 سال کار فرهنگی  •
 خبر رحلت مرحوم حجت االسام راستگو گروه های زیادی را 
از طبقات سنی مختلف متأثر کرد. تقریباً از کودکان و نوجوانان 
معاصر تا کودکان و نوجوانان دهه ۵0 چه به صورت حضوری 
و شرکت در محافل و مراسم و چه از طریق رسانه با این چهره 

آشنا و خدوم مأنوس بوده اند.
 از کاس اول ابتدایی با مرحوم حجت االسام راستگو آشنا 
شــدم و تا همین اواخر، آشنایی و حضور ایشان در محافل و 
برنامه های فرهنگی؛ مدرسه علمیه سلیمانیه، اداره کل اوقاف 

خراسان رضوی ادامه داشت.
 به نظرم آقای راســتگو یک الگو و یک نماینده از رسالت و 
مسئولیتی است که امروز متوجه فضا به ویژه طاب جوان 
اســت که انتظار اســت در نقش آفرینی و اثرگذاری جامعه 
حضورشان را شاهد باشیم. اما واضح و آشکار است این مهم از 
مصادیق سهل و ممتنع است که برخی به راحتی نمی توانستند 
انتخاب دقیق و صحیح را داشــته باشند و زندگی و کارنامه 
مرحوم حجت االسام والمسلمین آقای راستگو از این جهت 
می تواند برای فضا و طاب بیشــتر مورد مطالعه و آشنایی 
قرار گیرد.به مناســبت رحلت این روحانــی خدوم برخی از 

ویژگی های رسالتی ایشان را بازخوانی می کنم.
الف( انتخاب هدف: در میان عرصه های مختلف دقیقاً میدان 
تربیتی و فرهنگی، انتخاب درست و دقیق ایشان بود، رسالت 
و مسئولیتی که به طور دائم متوجه حوزه علمیه و روحانیت 
است و مجموعه  موفقیت ها مرهون اهتمام به این مسئولیت 
است و متأسفانه بســیاری از ضعف و خسارت های کنونی و 
در طول تاریخ ناشی از کم توجهی به عرصه فرهنگی و تربیتی 

است.
ب( اینکه در ۵0 سال پیش در میان مخاطب های مختلف که 
هر یک می توانســت از زاویه ای دارای اهمیت و اولویت باشد 
مثاً: بزرگساالن، بازاری ها، هنرمندان، دانشجویان، بانوان و 
غیره، اما آقای راســتگو در میان همه این اقشار و گروه های 
مختلف کودک و نوجــوان را انتخاب کرد و حقیقتاً انتخاب 
هوشمندانه ای صورت گرفت و وقتی شرایط عمومی تربیتی 
کــودکان و نوجوانان در رویکرد رژیم فاســد پهلوی در اداره 
مدارس آموزش و پرورش ضمیمه این انتخاب می شود، اعتبار 
و ارزش این گزینه مخاطبان مرحوم آقای راستگو بیشتر مورد 

توجه قرار می گیرد.
ج( اوضاع دهه ۵0 و مخاطب کودک و نوجوان و حضور یک 
روحانی دانش آموخته حوزه علمیه به طور طبیعی شرایط و 
مسیر دشوار و سختی را تداعی داشته است واقعاً طرح و نقشه 
ورود و حضــور و عبور ایــن راه چه بوده که بتواند موفقیت و 
کارآمدی این روحانی جوانان را به دنبال داشــته باشد، بدون 
شک معارف اســامی و بن مایه حوزوی سرمایه خوبی برای 
آقای راستگو بوده اما آیا بدون فناوری و تولید محصول و صرف 
حضور و تبلیغ آموخته ها می توانســت اثربخشی و موفقیت 
مورد انتظار را به دنبال داشــته باشد؟ پاسخ منفی است و با 
قاطعیت نمی توان امید به پیروزی را پیش بینی داشــت، اما 
این حجت االســام والمسلمین کودکان و نوجوانان با ابتکار، 
خاقیت، نوآوری و تولید و اجرای برنامه های جدید و جذاب 
توانست این بخش کار را هم به خوبی پشت سر بگذارد و منشأ 

خدمات و برکات وسیع و ماندگاری از ایشان شد.
د( از دیگــر مزیت هــای کارنامه کاری نزدیک به ۵0 ســال 
کار فرهنگی و تربیتی جناب حجت االســام راستگو؛ تداوم 
و ثبات قدم بود که ایســتاد و با همه فراز و نشیب ها و تغییر 

اقتضائات این میدان مسئولیت را ترک نکرد.
ه( آنچــه از مهم ترین مزیت هــای کار و خدمت جناب آقای 
راســتگو است، خیلی زود و بهنگام به فکر انتقال تجربیات و 
تربیت شــاگردان و کادرسازی افتادند و شاید تربیت صدها و 
احتماالً چند هزار طلبه در قم، مشهد و اصفهان و سراسر کشور 
از برترین میراثی اســت که به یادگار از جناب حجت االسام 
والمسلمین آقای راستگو باقی مانده است و ان شاء اهلل ادامه راه 

و خدمات این روحانی خدوم را خواهند داشت.
خداوند روح ایشان را مشمول غفران الهی و عنایت و شفاعت 

اهل بیت)ع( قرار دهد.

 برگزاری نخستین رویداد•
 »کسب و کار بانوان در خراسان رضوی«

قدس: مدیر کل کمیته 
امــداد خراســان رضوی 
رویــداد  کــرد:  اعــام 
قالــب  در  کارآفرینــی 
»نخستین ایده شو کسب 
و کار بانوان در خراســان 
رضــوی« بــا همــکاری 
سه جانبه این نهاد، دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان 
رضوی و بنیاد توسعه علم و فناوری خوارزمی به مناسبت هفته 

جهانی کارآفرینی به صورت مجازی در حال برگزاری است.
حبیب اهلل آسوده با بیان اینکه در این دوره )رویداد( ۲00 بانوی 
مددجوی تحت حمایت این نهاد از بین بانوان سرپرست خانوار 
و دختران آن ها در ۱0 شهرستان استان حضور دارند، گفت: 
کارآفرینی با محوریت توانمندســازی شغلی بانوان در حال 

برگزاری است.
وی ادامه داد: ســرفصل های قابل ارائــه در این دوره)رویداد( 
عبارت اند از: ایجاد ذهنیت کارآفرینی در بانوان، آشــنایی با 
مقدمات اکوسیستم اســتارت آپی، تیم سازی و مدیریت آن، 
تحقیقات بازار و امکان ســنجی، طراحی مدل کســب و کار، 
روش تهیه کمینه محصول پذیرفتنی، روش های تأمین مالی، 
مدیریت بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ و ارائه سرمایه گذاری و 

مهارت های کارآفرینی ویژه بانوان.
آســوده هیئت داوران این دوره کارآفرینی را از استادان بنیاد 
توســعه علم و فناوری خوارزمی اعام و اظهــار کرد: بانوان 
همگام با ایده پردازی در ۱۲ کارگاه آموزشی شرکت می کنند 
و در قالب ۳۴ ســاعت کارگاه تخصصی یادگیری مهارتی را 

فرا می گیرند.
وی از اهدای جوایز نقدی و تســهیات قرض الحســنه برای 
تبدیل ایده به کسب و کار گفت و یادآور شد: در هر شهرستان 
به ایده های اول تا سوم جوایز نقدی اهدا می شود و طبق نظر 
داوران وام برای ایده هایی که قابلیت تبدیل به کسب و کار را 

داشته باشند، در نظر گرفته شده است.
مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی برگزاری این دوره های 
آموزشی را به دلیل شــیوع ویروس کرونا به صورت مجازی 

عنوان کرد.

حجت االسالم 
والمسلمین محمدحسن 
راستگو سال ها مدیریت 
مرکز مربی کودکان در 
حوزه علمیه و همچنین 

به مدت ۳۵ سال اجرای 
برنامه های متعدد 

تلویزیونی برای کودکان 
را برعهده داشت

بــرشبــرش
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سرور  هادیان: وارد کارگاه کوچکی می شوم 
که نامش »ســرزمین خمیری« اســت. اینجا 
خمیرها درست می شوند، رنگ می شوند و در 
دستان هنرمندان بی ادعا شکل می گیرند. از گل 
و گیاه، میوه و شخصیت های معروف انیمیشنی 
تا شــخصیت هایی که حاصــل خلق ذهنی 
آن هاست؛ این همه خاقیت توجه ام را جلب 
می کند. »فاطمه عباسی کاشانی« متولد۱۳۵۵ 
در مشهد است. او بانوی کارآفرینی است که 
به قول خودش با وام خوداشتغالی ۵ میلیون 
تومانی، توانست کارگاهی را راه اندازی کند که 
حاال درآمد ماهانه خودش از این کارگاه بیش 
از مبلغ این وام است. کارگاهی که تا پیش از 
کرونــا بیش از ۲0  نفر از زنان در خانه و کنار 
خانواده شان مشغول به کار بودند و تعدادی از 
آن ها زنان سرپرست خانوار هستند. به دلیل 
شیوع بیماری کرونا مدتی سفارشات کارگاه به 
حداقل رسید و بسیاری از آن ها مجبور به ترک 
کار شدند اما خوشبختانه دوباره جان تازه ای در 
کار دمیده شده است و مجدد ۱۵ نفر کار را با 

اشتیاق و پشتکار ادامه می دهند.

مادر بودن اولویت من استس
از این بانوی کارآفرین درباره شروع به کارش 
که می پرسم، می گوید: در گذشته به کارهای 
هنری عاقه مند بــودم گلدوزی و قاب بافی 
می کردم، بیکار بودن حس بدی برایم داشت 
و همیشه دلم می خواســت در کنار وظایف 
زندگی، درآمدی داشته باشم تا کمکی برای 
خانواده ام باشم. درست ۲0 سال پیش خواهرم 
کتابی به من داد و گفــت از روی این کتاب 
می توانی گل و عروسک های کوچک خمیری 
درســت کنی. کار بسیار ســختی بود. بارها 
خمیــر و رنگ و مواد را با هم قاطی کردم اما 
خراب شــد. تا اینکه سرانجام توانستم خمیر 
را آماده کنــم و با ایده گرفتــن از اطراف و 
خاقیت، کارهای کوچکی را درست کنم. اما 
از ۱0 سال گذشته که مسئولیت کامل زندگی 
به دوش مــن قرار گرفت و من سرپرســت 
خانواده ام شدم، احساس کردم باید به صورت 
جدی به کار کردن بیندیشم. پس همه تاشم 
را برای آنکه بتوانم هم مادر خوبی باشم و هم 

هزینه های زندگی را تأمین کنم، انجام دادم.

انباری که کارگاه شد س
این بانوی کارآفریــن می گوید: کارگاه فعلی 
مــن قباً انبــاری خانه پدری من بــود و از 
طرفی در طبقه پایین منزل پدرم با فرزندانم 
زندگی می کنم. وی ادامه می دهد: من چهار 
فرزند دختر دارم. دختر بزرگم دانش آموخته 
رشته هوشــبری و دختر دوم من دانشجوی 

رادیولوژی است. دو دختر دیگرم کاس نهم 
و چهارم هســتند. این بانوی پرتاش تأکید 
می کند: دلم می خواست کنار فرزندانم باشم تا 
بتوانم هم وظیفه مادری ام را انجام دهم و هم 
هنگام کار نگران آن ها نباشم تا بتوانم ذهنم را 
متمرکز کار کنم و تأکید می کنم همیشه در 

زندگی ام اولویت مادر بودنم است.

از وام ۵ میلیونی تا درآمد ماهانه س
وی در خصوص گرفتن وام و شــروع جدی 
کارش می گوید: برای من اعطای وام ۵ میلیون 
تومانی یک اتفاق بسیار خوب بود. با معرفی به 
واحد خوداشتغالی و بخش کارآفرینان کمیته 
امداد پیشنهاد این وام به من داده شد. همین 
وام انگیزه مجهــز کردن کارگاه و خرید مواد 
اولیه و ابزار کارم را به من داد و سبب شد کارم 
را گسترش دهم . پیش از کرونا ۲0 بانو با من 
همکاری داشتند که این تعداد پس از شیوع 
کرونا به علت کمی سفارش کاهش یافت اما 
خوشــبختانه دوباره ۱۵ نفر مشغول به کار 
شدند. همکارانم بر اساس میزان وقت و کاری 
که انجام می دهند حــدود ۵00 هزار تومان 
تا ۲ میلیون تومان درآمد کســب می کنند و 
کارمان به گونه ای است که امکان گسترش و 

درآمد بیشتر هم برای همه مهیاست. 

از آموزش تا کار س
از او درباره تجربیاتی که از سال های گذشته 
از کار داشــته و کارگاهی کــه حاال خودش 
افتتاح کــرده اســت می پرســم، می گوید: 
می دانستم باید خوب کار کنم و سعی کردم 
همــه تجربیات خــودم را برای شــروع یک 
کار جــدی به کار ببندم. از این رو مشــغول 

آمــوزش به افراد عاقه مند هنر گلســازی با 
خمیر شــدم. رایگان به عاقه مندان آموزش 
می دادم و ســپس از آن ها می خواســتم در 
صورت عاقــه برای مــن کار کنند و بعد ها 
این آموزش ها جدی تر شــد، هنوز هم همین 
کار را انجام می دهم، اگر زن بی سرپرســت یا 
بدسرپرســتی بخواهد کار کند و به این کار 
عاقه داشــته باشــد، می توانم به او آموزش 
بدهم تا کار کند و روزی حال کسب نماید.

از فروش خرد تا صادراتس
وی اظهار می دارد: کار تولید را انجام می دادم 
اما باید بحث فروش را هم در نظر می گرفتم. 
فروش کارهایم از آشنایان، اقوام و همسایه ها 
شــروع شــد اما کم کم کار را وسعت دادم. 
تنوع در کارها و کیفیت مطلوب را هم اضافه 
می کردم تا فضــای کارم را مدیریت کنم. در 
کاس های موفقیت و راه های کســب و کار 
و مهارت هــای بازاریابی کــه از طرف واحد 
کارآفرینــی کمیتــه امــداد و خودکفایی و 
خوداشتغالی برای کارآفرینان برگزار می شد، 

شرکت کردم.
این کاس ها و همایش ها دید من را به عنوان 
یک کارآفرین بسیار وسعت داد و سبب شد به 
کارم جدی تر نگاه کنم، کارهایم به شهرهای 
دیگر و برخی از کشــورهای اطراف توســط 
برخی افــراد که از من ســفارش می گیرند، 
صادر می شود.این بانوی پرتاش خاطرنشان 
می سازد: بعدها زمینه حضورم در نمایشگاه ها 
فراهم شد و توانستم بسیاری از کارهایم را در 
نمایشگاه به فروش برسانم و عاقه و سلیقه 
مردم را در کار بسنجم اما باز هم اولویتم؛ بودن 

کنار فرزندانم است.

وی درباره محصــوالت تولیدی خویش بیان 
می دارد: مگنت های روی یخچال، عروسک های 
خمیری، گل های روی صابون برای جهیزیه، 
گلدان های کاکتوس، گلدان های گل، ســبد 
میوه، عروسک های انیمیشنی، عروسک های 
تزئینی روی مــداد و خودکار و گل های روی 
جااســپند، طرح های خاص روی ماگ و... از 

نمونه کارهای من هستند.

فوت استادی را برای خودم نگه س
نمی دارم

وی درباره راز موفقیــت در کارش می گوید: 
راز موفقیــت در کار، اعتماد به نفس و تاش 
جــدی اســت. از طرفی مــا در فضایی کار 
می کنیم که بایــد کیفیت را اولویت کار قرار 
دهیم و سپس به روز باشیم. با مطالعه و نگاهی 
خاقانه می توان بسیاری از هزینه ها را کاهش 
و کیفیت کار را هم ارتقا داد تا بتوان در بازار 
حضوری محکم داشت. با وجود آنکه بسیاری 
هنوز معتقدند که فوت اســتادی را نباید به 
شاگردان گفت، من معتقدم باید کار را تمام 
و کمال آموزش داد تا همه آن ها که برای من 
کار می کننــد کاری باکیفیت به من تحویل 
دهند و من هم به بازار، کار خوب و باکیفیت 

ارائه دهم.
وی خاطرنشان می سازد: خوشبختانه اعطای 
وام به کارآفرینان در بحث خوداشتغالی کمیته 
امداد، زمینه کار را برای بسیاری از زنان فراهم 
کرده اســت و من در صــورت حمایت های 
بیشتر امکان گســترش کارگاه و جذب زنان 

سرپرست خانوار را تا ۱00 نفر هم دارم.
در حال حاضــر وام به من تعلق می گیرد اما 
متأسفانه ضمانت هایی چون دو کارمند برای 
من مقدور نیست و عماً امکان گرفتن وام را 
ندارم، اگر شرایط ساده تری مهیا شود امکان 
گرفتن وام مقدور می شود و من می توانم کارم 
را گســترش بدهم و زنان سرپرســت خانوار 

بیشتری را به کار بگیرم.
این در حالی اســت که بیشتر همکاران من 
زنان سرپرســت خانوار هستند که از طریق 
کمیته امداد با من آشنا شــدند و برایم کار 
می کردند. در واقع روزی زندگیشــان از این 
طریق تأمین می شد. روزهای نگران کننده ای 
برای همه شان گذشت اما خوشبختانه کم کم 
زندگی کــردن با کرونا و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی آغاز و مجدد کارمان شروع شد، 
سفارش ها اعام شد و در حال حاضر ۱۵نفر با 
من کار می کنند و امیدوارم به زودی روزهای 
رکود، اســترس و بیماری تمام شود تا بقیه 
همکاران من و تعداد بیشتری خانم با من کار 

را ادامه دهند.

گفت وگو با بانویی که کرونا کارش را تعطیل نکرد 

کارآفرینی در سرزمین مجسمه های خمیری 

گزارشگزارش



روی خط حادهثروی خط حادهث
باپیگیریدادگستریخراسانرضوی

صورتپذیرفت
پرداختمطالباتکارگران•

آساکدوچرخ
بــا  قرمــز:  خــط
پیگیری های دادگستری 
استان؛ مطالبات 12ماهه 
کارگران شرکت آساک 
شــد  پرداخت  دوچرخ 
این  و تعداد کارگــران 
مجموعــه افزایش پیدا 
کرد.بر پایه همین گزارش و در راســتای اقدام های حمایتی 
مجموعه قضایی استان خراسان رضوی از واحدهای تولیدی 
و صنعتی و با محوریت معاونت اموراجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری و مسئوالن قضایی شهرستان قوچان 
و همچنین با پیگیری های انجام شــده، مطالبات 12 ماهه 
86 نفر از کارگران شــرکت آســاک دوچرخ پرداخت شد و 

تعداد نیروهای کار این مجموعه به 100 نفر افزایش یافت.
گفتنی است؛ در پی تأکیدات مدیریت مجموعه قضایی استان 
مبنی بر ضرورت تالش مضاعف مسئوالن قضایی در راستای 
حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و نیروهای کار؛ برنامه 
بازدید میدانی قضات و مسئوالن قضایی از واحدهای صنعتی 
و تولیدی در پهنه استان خراسان رضوی در حال اجرا بوده و 
در اثر تالش های صورت گرفته از تعطیلی تعداد قابل توجهی 
از واحدهــای تولیــدی و صنعتی و بیــکاری نیروهای کار 

پیشگیری به عمل آمده است.

درپیبروزبرخیقانونشکنیها
جریمهکرونایی،عاقبتمخدوش•

کردنپالکخودرو
رئیس  قرمــز:  خط
پلیــس راه فرماندهــی 
انتظامی خراسان رضوی  
افراد  برخــی  گفــت: 
زمان  در  کــه  متخلف 
ممنوعیــت تــردد در 
استان  جاده های  سطح 
با پالک مخدوش شده خودرو تردد داشتند، شناسایی و برای 
آن ها برگه جریمه صادر شــد.پس از اعالم  زمان ممنوعیت 
کامل تردد خودرو های شخصی در جاده ها، برخی رانندگان 
متخلف برای تردد بین شهری اقدام به پوشاندن پالک خودرو 
خود با کاغذ ســفید،گل مالی و ... کردند تا از اعمال قانون و 

جریمه کرونایی دور بمانند.
در همین راســتا با توجه به تعداد  زیاد دوربین های نظارتی 
فعال در سطح جاده های استان، ســرهنگ امیدوار، رئیس 
پلیس راه فرماندهــی انتظامی خراســان رضوی خطاب به 
رانندگان متخلف هشدار داد: طبق وظیفه با تمام متخلفان 
که به دنبال ســرپیچی از این قانون هستند، برخورد خواهد 
شــد. وی افزود: در شبانه روز گذشــته تمام خودروهایی که 
ارقام پالک آن ها به هر نحوی قابل مشــاهد نبود شناسایی 
شدند و پس از این کار هم بالفاصله برگه جریمه برای آن ها 

صادر  شد.

پزشکیقانونیخراسانرضویاعالمکرد
مرگچهارهماستانی•

براثرگازگرفتگیازاولآذر
خــطقرمــز: دکتر 
سیدآریا حجازی با اعالم 
پاییز  فصــل  در  اینکه 
ایمنی  به مسائل  توجه 
وســایل گازسوز جدی 
گرفته نمی شود، به آمار 
دو ماهه اخیر اشاره کرد 
و افزود: در مهر و آبان ماه امسال تلفات مسمومیت گاز co با 

رشدی چشمگیر به هفت نفر رسیده است.
وی  همچنین افزود: از این تعداد سه نفر مرد و چهار نفر زن 
بودند. همچنین در روزهای ابتدای آذر با از دست دادن چهار 
هم اســتانی دیگر )دو مرد و دو زن( آمــار مرگ و میر قاتل 

خاموش تا به اینجای پاییز به 11 نفر رسید.
این در حالی اســت که در ســه ماهه پاییز ســال ۹8 کل 
درگذشــتگان از گازگرفتگی به 10 نفر رســیدند. مدیر کل 
پزشکی قانونی استان با اعالم این آمار از خانواده های خراسانی 
خواست تا بار دیگر با بررسی نکات ایمنی وسایل گازسوز از 
رعایــت این نکات اطمینان حاصل کرده و در صورت نیاز از 
ســازمان های ذی ربط  همچون آتش نشانی و واحد آموزش 

شرکت گاز استان، مسائل آموزش ایمنی را پیگیری نمایند.
وی تأکید کرد: همچنان علت بسیاری از فوتی ها  با مسمومیت 

گاز به دلیل  دست  کم گرفتن نکات ایمنی بوده است.

باحضورمعاونقضاییدادگستری
خراسانرضویصورتپذیرفت

معرفیدادستانجدیدشهرکالت•
خطقرمز: با حضور معاون قضایی رئیس  کل دادگســتری 
خراســان رضوی؛ رئیس دادگســتری و دادستان عمومی و 

انقالب شهرستان کالت معرفی شدند.
طی مراسمی و با حضور حجت االسالم والمسلمین محمود 
فروتنی، معاون قضایی دادگســتری استان خراسان رضوی، 
رئیس دادگســتری و دادستان عمومی و انقالب شهرستان 

کالت معرفی شدند.
معاون قضایی رئیس  کل دادگستری خراسان رضوی در این 
مراسم با اشاره به تأکید مدیریت مجموعه قضایی استان بر 
اجرای برنامه های تحولی موردنظر ریاســت معزز قوه قضائیه 
گفت: در سند تحول دستگاه قضایی بر مردمی شدن اقدام ها 
و استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی به ویژه در جهت 
ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرایم تصریح شده 
و مسئوالن حوزه های قضایی و دادستان های عمومی و انقالب 
در سرتاسر استان باید در این حوزه ها تالش مضاعفی داشته 
باشند.حجت االسالم والمســلمین فروتنی افزود: مسئوالن 
قضایی باید با عنایت به موازین قانونی با هر گونه رفتاری که 
موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی شود، قاطعانه برخورد 
نمایند.گفتنی است؛ در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات 
و خدمات آقای حســن محمدزاده؛ آقای محسن علیزاده به 
عنوان رئیس دادگســتری و آقای حمید سلطانی به عنوان 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان کالت معرفی شدند.

عقیلرحمانی: فردی که بــرای اجاره یک 
واحد مسکونی از مدارک هویتی جعلی استفاده 
کرده بود، در شــعبه 146 دادگاه کیفری دو 
مجتمع امام خمینی)ره( مشــهد، محکوم شد 
50 بــار از روی معنی آیه 14 ســوره مبارکه 
علق که اشاره دارد: »آیا نمی دانید که خداوند 

می بیند«، بنوسید.

اجاره خانه با هویت دیگری دردسر شدس
در شرح این پرونده آمده است: آقای محسن.ق 
و خانم الهــام.ش درخواســتی تحت عنوان 
واخواهی نســبت بــه دادنامــه غیابی مورخ 
13۹۹/07/10 را که به اتهام استفاده از مدرک 
ســجلی دیگری به نام خــود و اعالم هویت 
برخالف واقع در حین تنظیم ســند عادی به 
تحمل ۹1 روز حبس محکوم شده را مطرح، 
پس از ثبت و انجام تشــریفات قانونی، دادگاه 
وقت رسیدگی تعیین و طرفین پرونده در شعبه 
حاضر و شاکی پرونده از متهمان پرونده گذشت 
کرده و اعالم رضایت خودش را اعالم می نماید، 
علیهذا دادگاه با توجه به محتویات اوراق پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال و تکیه بر شــرف و وجدان به شرح زیر 
مبادرت به انشای رأی می نماید. قاضی »مجید 
شرقی شــهری« رئیــس شــعبه 146 دادگاه 
کیفری دو مجتمع امام خمینی)ره( مشهد در 
این رأی اعالم می کند: در خصوص واخواهی 
آقای محسن.ق، فاقد سابقه مؤثر کیفری، آزاد 
با صــدور قرار قبولی کفالت و خانم الهام. ش، 
نســبت به دادنامه در مــورخ 13۹۹/07/10 
صادره از این شــعبه که به موجب آن متهم 
اصلی به اتهام استفاده از هویت شاکی پرونده 
به جای خود برخالف واقع در تنظیم ســند 
استیجاری، به تحمل ۹1 روز حبس تعزیری 

محکوم شده است. 
دادگاه صرف نظــر از اعــالم رضایت شــاکی 

خصوصی پرونــده، با توجه 
به اقاریــر صریح و مقرون به 
صحت متهم پرونده و سایر 
محتویــات پرونــده، دلیلی 
دال بر نقــض رأی واخواهی 

مشاهده نمی کند.
 لکــن با توجه بــه رضایت 
شاکی و اظهار ندامت متهم 
و فقدان سابقه مؤثر کیفری 
نامبــرده، وی را مســتحق 
تخفیف دانســته و با استناد 
دادنامــه  مســتندات  بــه 

صــادره و مــاده 407 قانون آیین دادرســی 
کیفری و اجــازه حاصله از بند )الف( ماده 38 
قانون مجازات اســالمی باب مقررات عمومی 
)کلیات( مصــوب 13۹2 و بند )ب( ماده 37 
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 
13۹۹/02/23 با تخفیف مجازات متهم پرونده 
را به 21 میلیون ریال جزای نقدی درجه 6 با 

تخفیف اعمال شده تأیید و اعالم می دارد.

200 بار تکرار »احترام س
به قانون احترام به حقوق 

خود و جامعه است«
در نهایت دادگاه با توجه به 
فقدان ســابقه مؤثر کیفری 
متهم پرونــده و پیش بینی 
اصــالح مرتکــب در آینده، 
به مواد 42، 40،  مســتنداً 
بند )ح( ماده 43 و 54، 52، 
50، 47، 46 قانون مجازات 
اسالمی باب مقررات عمومی 
)کلیات( مصوب ســال ۹2 
،مجازات متهم پرونده را به مدت یک ســال 

تعلیق می نماید.
 از سوی دیگر متهم پرونده مکلف است پس از 
قطعیت رأی صادره، نخست، عبارت »احترام به 
قانون احترام به حقوق خود و جامعه است« را 
200 نوبت با دستخط شخصی خویش ظرف 
حداکثر یک هفته مرقوم بــدارد و پس از آن 
نوشته مذکور را طی جزوه ای به واحد اجرای 

احکام کیفری ارائه نماید.
 دوم، معنای فارسی آیه 14 سوره مبارکه علق 
که خداوند متعال می فرمایند:»الم یعلم بان اهلل 
یری« را 50 بار مرقوم و در 10 ســطر مفهوم 
آیه را مرقوم و آن را هم طی جزوه ای به واحد 

اجرای احکام کیفری ارائه نماید. 
ســوم، در مدت حداکثــر 20روز چهار بیت 
شــعر»فریاد کز غم تو فریــادرس ندارم/ با که 
نفس برآرم، چون همنفــس ندارم، گفتم که 
در غم تو یــاری کنندم آخر/ چون یاریم کند 
کس، چون هیچ کس ندارم، ای دستگیر جانم، 
دســتم تو گیرورنه/ کس دســت من نگیرد، 
چون دســترس ندارم، گفتی به من رسی تو، 
گر ذره ای صبرت/ کی در رسم به گردت کان 
ذره بس ندارم« متعلق به عطار نیشــابوری را 
20 نوبــت بازهم به خط خویــش و در واحد 
محترم اجرای احکام موارد ذکر شده از نامبرده 

امتحان شفاهی اخذ شود.
 در مقابــل متهم دو نوبت فرصت برای قبولی 
در امتحان را دارد. جزوه موارد اعالمی هم باید 

ضم پرونده شود. 
قابل توضیح است در صورت خودداری محکوم 
از اجــرای دســتورهای دادگاه، وفق ماده 50 
قانون مجازات اســالمی باب مقررات عمومی 
)کلیات( مصوب سال ۹2 ، برای بار اول یک تا 
دو سال به مدت تعلیق اضافه خواهد شد و در 
صورت تکرار، محکومیت تعلیقی لغو و مجازات 

اجرا می شود. 
همچنین در صورت ارتــکاب جرایم موضوع 
ماده 54 قانون مجازات اسالمی باب مقررات 
عمومی )کلیات( مصوب سال ۹2 قرار تعلیق 
مذکور لغو و مجازات به اجرا درخواهد آمد. در 
پایان این رأی هم اعالم شده بود: رأی صادره 
حضــوری بوده و ظــرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان خراسان رضوی است.

آرایجایگزینحبسهمچناندردستورکارقضات

محکومیت یک جاعل به نوشتن »آیا نمی دانید که خداوند می بیند«

همچنین  متهم پرونده 
مکلف است پس از 

قطعیت رأی صادره 
عبارت »احترام به قانون 
احترام به حقوق خود و 

 جامعه است« 
 را 200 نوبت با دستخط  

شخصی خویش بنویسد

بــرشبــرش

روی خط خبرروی خط خبر
محلدرمانکودکانمبتالبهکرونا•

درمشهدمشخصشد
ایرنا: مســئول کمیته 
درمــان  و  مراقبــت 
کووید1۹ دانشگاه علوم 
مراکز  مشهد،  پزشکی 
ارائه خدمــات درمانی 
بــه کــودکان مبتال و 
مشــکوک به کرونا در 

مشــهد را اعالم کرد.دکتر شاپور بدیعی افزود: مراکز خاصی 
برای خدمات رسانی به کودکان مشکوک و یا مبتال به کرونا در 
تمامی مناطق شهر مشهد به منظور دسترسی آسان و سریع 
به خدمات در نظر گرفته شده است.وی اضافه کرد: خانواده ها 
در صورت مشــاهده عالئمی همچون تب، سرفه، بدن درد، 
ضعف، گلودرد و یا سایر عالئم مرتبط در کودکان، می توانند 
به درمانگاه های ســطح یک و تمامی مطب های متخصصان 

کودکان مراجعه کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در گام دوم و 
در صورت نیاز به اقدام های درمانی فرد مراجعه کننده با توجه 
به محل جغرافیایی، به درمانگاه های آریان، سالمت کودک، 

بیمارستان اکبر و نشاط کودکان ارجاع داده می شوند.
بدیعی افزود: همچنین مراکز خدمات جامع ســالمت ثامن، 
امام علی)ع(، آب و برق و وحدت نیز خدمات را در گام سوم به 

کودکان مبتال به کرونا ارائه می دهند.
وی ادامه داد: همچنین آزمایشگاه های نیکان، پردیس حافظ 
و پارسیان نیز برای انجام امور آزمایشگاهی کودکان در نظر 

گرفته شده است. 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد بیان کرد: در 
صورت نیاز به خدمات تصویربرداری، بیمارستان های اکبر و 

مهر نیز آماده خدمات رسانی به کودکان هستند.

برگزاریمراسمعروسی،دامادراروانه•
زندانکرد

ایسنا:دادستان نهبندان گفت: یک داماد و پدر خانم او شنبه 
یکم آذر به علت برگزاری مراســم عروسی و به اتهام تهدید 
علیه بهداشت عمومی با صدور قرار کفالت و عدم معرفی کفیل 

روانه زندان شدند.
کاظــم علیپور اظهار کرد: داماد چنــد روز پیش از برگزاری 
مراسم عروسی به دادستانی آمده که به وی تأکید شده بود در 
شرایط فعلی مراسمی برگزار نکند.وی افزود: متأسفانه وی به 
این هشدار عمل نکرده و اقدام به برگزاری مراسم می کند. او 
حتی در شب برگزاری مراسم به تذکرات داده شده از سوی 
مأموران پاسگاه شهر شوسف مبنی برای لغو برگزاری مراسم 
توجهی نکرده که با دستور مقام قضایی نامبردگان بازداشت و 
راهی زندان شدند.دستگاه قضایی در استان برای پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری هر گونه تجمع 
و مجالس عروســی و عزا تا اطالع ثانوی، با برگزارکنندگان 
این قبیل مراسم ها به جرم تهدید سالمت جامعه، طبق قانون 

برخورد قاطع خواهد کرد.

درخراسانرضویصورتگرفت
ممانعتازورودیکهزارو۹۵۵•

دستگاهخودروبهشهرها
ایرنا:جانشــین رئیس 
پلیس راه خراسان رضوی 
گفــت: در اجرای طرح 
تردد  اعمال محدودیت 
شــهرهای  ورودی  در 
اســتان در 24 ساعت 
)یکشــنبه(  گذشــته 

یک هزار و ۹55 دســتگاه خودرو از ورودی شهرها بازگردانده 
شدند.سرهنگ حسین میش مســت افزود: در این مدت به 

2هزار و 217 دستگاه خودرو نیز تذکر داده شد.
وی ادامه داد: 23دستگاه خودرو نیز با جریمه 5میلیون ریالی 
و 13۹دســتگاه خودرو با جریمه 10میلیــون ریالی اعمال 
قانون شدند. جانشین رئیس پلیس راه خراسان  رضوی گفت: 
در 24 ســاعت گذشته )یکشنبه( چهار فقره تصادف با پنج 

مجروح در جاده های این استان رخ داد.

کاهش۵0درصدیدعاوی•
نفقهوتمکین

پی  در  قرمــز:  خط
قضایــی  اقدام هــای 
و  گرفتــه  صــورت 
هم افزایی بین بخشــی، 
دعــاوی نفقه و تمکین 
درصدی  کاهش 50  با 
اســت.  شــده  مواجه 

متعاقب سیاســت های حمایتی دادگســتری استان از نهاد 
خانواده و تالش های صــورت گرفته در زمینه ایجاد صلح و 
ســازش پرونده های اختالف خانوادگی و با توجه به عملکرد 
مؤثر سرپرســت دادگاه های خانواده و مسئوالن بهزیستی و 
با محوریت معاونت اموراجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان، در مدت اخیر شاهد کاهش 50 درصدی 
دعاوی نفقه و تمکین و همچنین کاهش 25درصدی دعاوی 
حضانت و مالقات طفل بوده ایم.گفتنی است؛ در مدت اخیر 
همچنین شــاهد کاهش 20 درصدی دعاوی مربوط به انواع 

طالق ها نیز بوده ایم. 

یککشتهدرپیواژگونیتراکتور•
درجاجرم

خبرنگاران: باشگاه
مــی  نتظا ه  ا ند ما فر
از  شهرســتان جاجرم 
واژگونی یک دســتگاه 
روســتای  در  تراکتور 
چهاربید جاجرم و فوت 

راننده آن خبر داد.
سرهنگ رضا قندی، فرمانده  انتظامی شهرستان جاجرم گفت: 
مردی حدوداً 60ســاله  که با تراکتور مشغول کار روی زمین 

بود، به دلیل نامعلومی به داخل دره سقوط  کرد.
سرهنگ قندی با اشاره به اینکه مصدوم سریعاً به بیمارستان 
منتقل شد، افزود: با وجود اقدام های انجام شده مصدوم  بر اثر 

شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.
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آتش نشــانی  عملیات  معــاون  قرمز: خط
مشهد از حادثه مشــکوک به گازگرفتگی با 
منوکســیدکربن یــک زن و دو فرزندش در 
منزلی مســکونی در جنوب غرب این شهر 

خبر داد.
آتشــپاد دوم مهدی رضایی با اعالم این خبر 
اظهار کرد: شــامگاه  روز شــنبه یکم آذرماه 
در پی اعالم حادثه مشــکوک به گازگرفتگی 
سه عضو یک خانواده شامل مادر و دو فرزند 
دختــر و پســر در منزل مسکونی شــان در 
منطقه هفت تیر، ســتاد فرماندهی بالفاصله 
آتش نشانان ایستگاه 27 را به محل اعالمی در 

خیابان صابر اعزام کرد.
معاون عملیات آتش نشانی مشهد ادامه داد: 

آتش نشــانان پس از رسیدن به محل و انجام 
بررسی های اولیه محیط داخلی و بیرونی این 
منزل حــدوداً 60 مترمربعی ،یکی از عوامل 
دخیل در فوت این ســه نفر را گازگرفتگی با 
منوکســید کربن از طریق آبگرمکن دیواری 
منزل احتمال داده و علــت دقیق فوت این 
خانــواده را به نظریه پزشــکی قانونی منوط 
دانستند.شایان ذکر است؛ اجساد این سه نفر 
با هماهنگي عوامل انتظامی و مقام قضایی به 

پزشکی  قانونی منتقل شد.
گفتنی است؛  مســمومیت با گاز مونوکسید 
کربن عالئمی شبیه به ســرماخوردگی دارد 
و فرد را دچــار آب ریزش بینی، ســردرد و 
سوزش چشم می کند.کارشناسان آتش نشانی 

توصیه می کنند شهروندان باید دقت کنند اگر 
در یک زمــان چند نفر در داخل یک محیط 
بســته دچار این عالئم شوند به احتمال زیاد 
در خطر گاز مونوکســید کربن قــرار دارند و 

باز گذاشــتن مســیرهای جریان آزاد هوا و 
چک کــردن لولــه بخاری،پکیج،آبگرمکن و 
اطمینــان از وجود کالهــک دودکش برای 
از گازگرفتگی ضروری اســت. پیشــگیری 

پایگازگرفتگیدرمیاناست؟

مرگ مادر و دو فرزندش در مشهد

حادهث روزحادهث روز

ایرنا: معاون اجتماعی و مشــارکت های ســازمان اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری مشهد  گفت: در نیمه نخست آذر ماه جاری 
10 گرمخانه در شهر مشهد به بهره برداری می رسد که تاکنون 

دو مرکز از این تعداد در منطقه 2 مشهد فعال شده است. 
رضا دانایی گفت: عالوه بر این به دنبال ایجاد دو گرمخانه سیار 
هستیم که در سطح شهر گردش کرده و به کارتن خواب هایی 

که عالقه  به مراجعه حضوری ندارند، خدمات ارائه دهند.
معاون ســازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: 
تالش داریم هر هفته دســت کم یک گرمخانه در مشهد دایر 
شــود.دانایی با بیان اینکه تا پیش از شیوع کرونا و در شرایط 
عادی ظرفیت پذیرش در گرمخانه های شهرداری 150 نفر شب 
بود، ادامه داد: هم اکنون با افتتاح 10 مرکز این ظرفیت به چند 
برابر افزایش می یابد.وی با بیان اینکه برخی از افراد کارتن خواب 
و بی خانمــان از مراجعه به گرمخانه ها بنا به دالیلی خودداری 
می کنند، گفت: با هدف توسعه و توزیع خدمات برای این افراد 
و جلوگیــری از جاماندن آن ها از دریافت خدمات، دو گرمخانه 
سیار آماده راه اندازی است.معاون سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشــهد افزود: در این ارتباط دو دستگاه اتوبوس با 

امکانات و ظرفیت الزم در ســاعات شب با مراجعه و تردد در 
مناطقی که دارای تعداد بیشتر افراد کارتن خواب هستند اقدام به 
شناسایی و ارائه خدمات به آن ها می نمایند.از سوی دیگر معاون 
امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی هم اعالم کرد: 
مراکز سرپناه شبانه این اداره کل در مشهد پذیرای کارتن خواب ها 
و معتادان متجاهر در هوای سرد هستند و این مراکز شامل دو 
مرکز برای  زنان و پنج مرکز ویژه اقامت مردان است.حســین 
تنهاطلب با بیان اینکه ظرفیت اسمی هر مرکز 50 نفر است، 
افزود: در فصول ســرد و تا پیش از شــیوع کرونا بیش از این 
تعداد نیز پذیرش می شدند، اما با توجه به شیوع کرونا از پذیرش 
بیش از ظرفیت در مراکز خودداری می شــود و افراد به ســایر 
مراکز یا گرمخانه های شهرداری هدایت می شوند. معاون اداره کل 
بهزیستی خراســان رضوی گفت: با هدف پیشگیری از ابتال به 
کرونــا، اقدام های الزم از جمله ضدعفونــی، ارائه حمایت های 
بهداشتی و توزیع اقالم بهداشتی به کارتن خواب ها و معتادان 

متجاهر انجام شده است.
وی افزود: برای معتاد متجاهر و افراد کارتن خواب و در ســایر 

مراکز خدمات دهی 50میلیون ریال پرداخت شده است.

تنهاطلــب با بیان اینکه در حال مذاکــره و امضای تفاهم نامه 
با شهرداری مشهد برای اســکان و میزبانی از کارتن خواب ها 
هستیم، ادامه داد: با توجه به تالش شهرداری مشهد برای تأمین 
10 گرمخانه و مشکالت موجود برای تأمین زیرساخت برای این 
تعداد، استفاده از ظرفیت خالی کمپ های ماده 15 در مناطقی 
مانند توس، خین عرب و اسماعیل آباد برای این منظور در دستور 
کار است.وی گفت: در فصل سرد سال و با توجه به تاریک شدن 
زودهنگام هوا ساعت پذیرش با دو ساعت زودتر از 18 به 16 هر 

روز تبدیل می شود.
وی ادامه داد: سرانه خدمت رسانی به این افراد براساس آیین نامه 
برای هر نفر 130هزار ریال است که تا 25درصد قابلیت افزایش 

دارد.
 تنهاطلــب با بیــان اینکه میانگین ســنی مراجعه کنندگان 
به مراکز ســرپناه شبانه 45سال اســت، گفت: کمترین سن 
مراجعه کنندگان به این مراکز 26ســال و مسن ترین آن ها نیز 
55ســاله است.وی گفت: طبق برآورد و پیش بینی انجام شده 
هر مرکز سرپناه شبانه ساالنه 150میلیون ریال  هزینه در حوزه 

بهداشتی و ضدعفونی برای مقابله با ویروس کرونا نیاز دارد.

معاوناجتماعیومشارکتهایسازماناجتماعیوفرهنگیشهرداریمشهدخبرداد

گرمخانه های جدید در مسیر افتتاح 

گزارشگزارش



خبرخبر خبرخبر

در های حرم حضرت عبدالعظیم)ع( •
بازگشایی  شد

تهران: بنا بر مصوبه جدید 
ابالغــی ســتاد مدیریت 
بحــران آســتان مقدس 
عبدالعظیــم  حضــرت 
بارگاه  این  حســنی)ع(، 
ملکوتی از صبح روز دوم 

آذرماه بازگشایی شد.
روابط عمومی این آستان اعالم کرد: براساس این مصوبه جدید، 
آستان مقدس از روز یکشنبه دوم آذرماه صرفاً از ساعت ۷ صبح 
تا ســاعت ۱۸ پذیرای زائران گرامی و مراجعان محترم بوده و در 
ســاعت ۱۹ پس از تخلیه صحن ها، در های آستان مقدس بسته 
خواهد شــد، مضافاً اینکه در شــرایط کنونی، همچنان امکان 
برگزاری نمازهای جماعت فراهم نبوده و مراســم های تشییع، 

تدفین و یادبود نیز بدون ارائه خدمات ویژه برگزار خواهد شد«.

 دورکاری مدیران •
در کهگیلویه تفریح شده است!

کهگیلویه و بویراحمد:  
امام جمعه دهدشت گفت: 
متأسفانه دورکاری مدیران 
تفریحی شده، کارمند سر 
کار نمی آید، اما در حاشیه 
تفریح  مــارون  رودخانه 

کبابی راه انداخته است.
حجت االسالم علی وحدانی فر ضمن ابراز گالیه از برخورد نکردن 
جدی با صنوف و تبعیض نسبت به تعطیلی آن ها گفت: جلسه های 
تمجیدی مدیران باید تمام شود، اگر وضعیت همین طور پیش 
برود فاجعه به بار خواهد آمد، همه باید خود را موظف به اجرای 

دستورالعمل ها بدانیم.
وی حضور برخی مســئوالن در مراســم مختلف را نشان از 
سهل انگاری آن مسئول نســبت به کرونا عنوان کرد و افزود: 
مردم وقتی چنین مسئولی را مشاهده کنند می گویند خبری 

از کرونا نیست.

 آزادی هشت زندانی •
در الهیجان با کمک خیران

مدیــرکل  گیــان: 
از  گیــالن  زندان هــای 
آزادی هشــت زندانی در 
الهیجان با کمک خیران 
این شهرســتان خبر داد 
کرد  امیــدواری  اظهار  و 
این ســنت حسنه مانند 

همیشه در همه ایام با مشارکت وصف ناپذیر خیران و گروه های 
جهادی ادامه یابد.

رضا محمدی اصــل اظهار کرد: با کمک و مســاعدت خیران، 
گروه های جهادی و انجمن حمایت شهرســتان الهیجان زمینه 
آزادی این زندانیان فراهم شــد و به آغوش گرم خانواده هایشان 

بازگشتند.
وی ادامه داد: یکی از برنامه های مهم اداره کل زندان ها و اقدام های 
تأمینی و تربیتی استان گیالن در جهت کاهش جمعیت کیفری 
و آزادی زندانیان از زندان، جذب خیران و فراهم کردن زمینه های 

آزادی زندانیان است.

 میز خدمت •
در مساجد البرز راه اندازی می شود

بســیج  رئیس  کــرج: 
مســاجد و محالت سپاه 
مجتبی)ع(  امام حســن 
اســتان البرز از راه اندازی 
میز خدمــت با همکاری 
در  بســیج  پایگاه هــای 
این  محــوری  مســاجد 

استان تا چند روز آینده خبر داد.
حجت االســالم ناصر مظلوم اظهار کرد: قرار است در هر پایگاه 
بسیج یک خدمت به مردم ارائه شــود و برهمین اساس شاهد  

فعالیت های محوری و خدماتی در مکان ها خواهیم بود.
وی اظهــار کرد: میــز خدمت با همکاری بســیج اداره ها انجام 
می شود؛ به طوری که مسئوالن استانی و شهرستانی در مساجد 

حضور یافته و به مردم خدمت می کنند.

 تمدید فرصت بیمه رایگان •
برای قالیبافان کرمانی

کرمان: رئیس اداره فرش دســتباف ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان گفت: قالیبافان متقاضی بیمه که تاکنون 
برای بیمه قالیبافی اقدام نکردند، می توانند تا ۱۸ آذرماه جاری با 
مراجعه به شعبه های این سازمان در سراسر استان از مزایای یک 

سال بیمه رایگان دولت بهره مند شوند.
روح اهلل اسالمی افزود: قالیبافانی که کارت قالیبافی دارند و یا دارای 
گواهینامه مهارت از سوی فنی و حرفه ای هستند و تمام افرادی 
که در حرفه قالیبافی و مشاغل مربوط به آن ها در شهرها مشغول 

به کارند مشمول این بیمه رایگان خواهند شد.

 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان •
در کمین تاالب میقان 

منتشر  تصاویر  مرکزی: 
شده از وضعیت پرندگان 
تــاالب میقــان نشــان 
پرنده  تعــدادی  می دهد 
در ســطح تاالب بی جان 
افتاده اند و تعــدادی نیز 
باقی  بدنشــان  در  جانی 

نمانده اســت و این حاکی از آن اســت که آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در کمین این منطقه است. رضا میرزایی با تأکید بر اینکه 
استان با تدابیر الزم از همه استان های کشور جلوتر است، افزود: 
تلفات در حدی نیســت که اقدام به جمع آوری در سطح وسیع 
صورت گیرد، شرایط کامالً تحت کنترل است و به دلیل حساسیت 
باالی موضوع، این بیماری به موقع اطالع رســانی خواهد شــد.

وعده وزارت نیرو برای تأمین حقابه کرج•
کرج: دادستان عمومی و 
انقالب مرکز استان البرز 
گفت: وزیر نیرو قول داده 
با افزایش حقابه رودخانه 
کــرج از بــروز مشــکل 
زیست محیطی در جریان 
انتقــال آب این رودخانه 

جلوگیری شود.
حســن مددی با اشاره به وعده وزارت نیرو برای حل نگرانی های 
مردم و مسئوالن اســتان البرز در زمینه کاهش میزان حقابه و 
بیم به خطر افتادن محیط زیست منطقه اظهار کرد: دغدغه های 
موجود در خصوص پروژه انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران از 
طریق تونل، موجب شــد تا این موضوع مورد پیگیری تلفنی و 

مکتوب دادستانی قرار گیرد.

توقیف دو فروند لنج ترال در آب های •
خلیج فارس

بوشــهر: فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت بوشهر از 
توقیف دو فروند لنج ترال در آب های خلیج فارس خبر داد.

ســرهنگ قدرت اهلل حاتم وند اظهار کــرد: دو فروند لنج که در 
آب های شهرستان دیلم به صید مشغول بودند به وسیله نیروهای 

گشت این یگان توقیف شدند.
وی افزود: یک شناور به دلیل صید ممنوعه ترال ماهی و شناور 
دیگر به دلیل عدم رعایت محدوده صید توقیف و یک رشته تور 

ترال ماهی و مقداری ماهی از آنان کشف شد.

 هشدار به شکارچیان •
و خریداران حیوانات وحشی در سیاهکل 

اداره  رئیــس  گیــان: 
حفاظت محیط زیســت 
شهرستان سیاهکل گفت: 
به  مبادرت  که  کســانی 
شــکار و فروش جانوران 
و حتی  وحشی می کنند 
آن هایــی کــه خریــدار 

هستند، خود را مصون از عواقب قانونی آن ندانند.
لطیف جواهردشتی عنوان کرد: شهرستان سیاهکل مانند بسیاری 
از شهرستان های گیالن زیستگاه جانوران وحشی از جمله گراز 
است که شکار و فروش آن ممنوع است و با متخلفان در این باره 

برخورد قانونی می شود.
وی به شکار و فروش گوشت گراز توسط اهالی روستاهای بخش 
مرکزی این شهرستان اشــاره کرد و گفت: با هماهنگی مراجع 

قضایی و همکاری پلیس اطالعات، متخلفان دستگیر شدند.

 ساخت وساز غیرقانونی در حریم •
پل خواجوی اصفهان

اصفهان: رئیس کمیسیون امور اجتماعی شورای شهر اصفهان 
گفت: ساخت وساز غیرقانونی در ارتفاع بیش از حریم پل خواجو 
در حال انجام است و شهردار اصفهان باید در حداقل زمان ممکن 

این موضوع را پیگیری کند.
کوروش محمدی اظهار کرد: عکس های منتشر شده در این زمینه 
 نشان دهنده ساخت وســاز غیرقانونی و در ارتفاع بیش از حریم 

پل خواجو است.
وی با تأکید بر اینکه شهردار اصفهان باید در حداقل زمان ممکن 
این موضوع را بررســی و پیگیری های الزم را انجام دهد، اضافه 
کرد: در صورت هر گونه بروز تخلف باید با افراد متخلف برخورد و 

گزارشی در این زمینه ارائه شود.

افتتاح ۱۰۱ واحد مسکونی سیل زدگان •
توسط سپاه در ایام

ایــام: فرمانده ســپاه 
استان  امیرالمؤمنین)ع( 
ایالم گفــت: توفیقی بود 
که در هفته بســیج ۱۰۱ 
واحد مسکونی در مناطق 
و  افتتاح  استان  سیل زده 
۱۵۰ باب منزل نیز تعمیر 

شود.
 ســردار جمال شــاکرمی بیان کرد: در تفاهم نامه منعقد شده 
۷۰ باب منزل با همکاری بهزیستی، ۱۰ واحد با همکاری کمیته 
امداد و ۲۱ واحد نیز خارج از تعهدنامه توســط بسیج سازندگی 

سپاه به بهره برداری رسید.

بازیابی صنعت خاموش

خصوصی سازی کمر»فوالد میبد« را خم کرد! 
یزد: کارخانه فــوالد میبد بنا بــر اظهارات 
کارشناسان نخســتین پروژه از صنایع بزرگ 
متالوژی ایران است که تمام عملیات طراحی، 
ســاخت و فرایند تکنولوژی آن با دانش فنی 
متخصصان ایرانــی انجام  گرفته اســت، اما 
باوجوداین ظرفیت سال هاســت در خاموشی 

به سر می برد.
این پروژه کــه از بزرگ ترین طرح های برنامه 
دوم و ســوم توســعه اقتصادی کشور است 
در۲۰ کیلومتــری جنوب غربــی میبد و در 
فاصله ۱۰ کیلومتری از راه آهن سراسری واقع  
شده اســت؛ تمام عملیات طراحی، ساخت و 
فرایند تکنولوژی تولید چدن در این پروژه در 
باالترین سطح و مطابق آخرین استانداردهای 
جهانی توسط کارشناســان ایرانی به مرحله 
اجرا درآمده است و با توجه به پیچیدگی های 
تکنولوژی، تنگناهای فنی و شرایط ساخت، از 

ویژگی های خاصی برخوردار است.
به نقل از کارشناســان، این شرکت با هزینه 
بســیار باال راه اندازی شــده و دارای ظرفیت 
مناسب برای تولید فوالد است و با بهره گیری 
درســت و مدیریت صحیح امکان احیای این 
شرکت و توانایی به اشتغال گرفتن هزار تا هزار 

و۵۰۰ نفر را دارد.
مجتمع فوالد میبد از مجموعه شــرکت های 
بزرگ متالوژی ایران اســت که از سال ۱۳۸۲ 
تولید اولیه خود را با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار 
تن شــمش چدن آغاز کرد و توفیق هایی در 
عرضه محصول خود بــه مجتمع های عظیم 
فوالدی مانند، فوالد خراســان، فوالد مبارکه 

اصفهان و فوالد خوزستان نیز داشت.

فرازوفرود فوالد س
فــوالد میبد در ســال ۱۳۸۲ با شــاخص 
نخســتین کوره بلند در تولید چدن توسط 
متخصصان ایرانی و با حمایت شــرکت ملی 
فوالد ایران، اعتبار بانکی و مشارکت مردمی 

به بهره برداری رسید.
در ســال ۱۳۸۸ و در راستای اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساســی، نزدیک به ۴۶ درصد ســهام 
دولتی این شرکت به بخش خصوصی واگذار 

که پس از مدتی شرکت تعطیل شد.
با توجه به اعالم ورشکستی و تعطیلی شرکت 

فوالد میبد در ســال ۸۸ و 
بیکار شدن حدود ۴۰۰ نفر 
از کارمندان آن، پس از هفت 
سال با تبلیغات رسانه ای این 
شــرکت در تاریخ ۲۲ بهمن 
سال ۱۳۹۵ مجدد شروع به 
کار و نیروهای مورد نیاز خود 
را جذب کرد، ولی در مدت 
کمتر از یک ســال یعنی در 
مرداد ۹۶ دوباره تعطیل شد 
و حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان 

خود را بیکار کرد.
اگرچه در ســال ۱۳۹۱ بار 

دیگر ســرمایه گذار این شــرکت تغییر کرد، 
ولی این تغییر هم نتیجه ای نداشت و تاکنون 
شرکت فوالد میبد با بدهی افزون بر ۲ هزار و 
۲۰۰ میلیارد ریال در بالتکلیفی به سر می برد.

خصوصی سازی عامل ورشکستگیس
واقعیت این اســت که روزگار خوش شرکت 
فــوالد میبد تا ســال ۱۳۸۸ بیشــتر طول 
نکشــید و این شــرکت فــوالدی در جریان 
خصوصی سازی ها با مزایده به بخش خصوصی 
واگذار شــد و بخش خصوصی ای که برآورد 
درستی از توانایی های آن نشده بود، نتوانست 
بار مالی این مجتمع را به دوش بکشــد و با 

آن  مریــز  و  کــج دار  اداره 
فوالد  تولید  چراغ  نتوانست 
میبد را روشن نگه دارد که 
تعطیلی  موجــب  درنهایت 

این کارخانه شد.
مشــکالت ایــن کارخانــه 
تا  شــد  موجــب  عظیــم 
مســئوالن اســتان ازجمله 
نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی و همچنین 
امام جمعه و سایر مسئوالن 
بــرای حل این مســئله در 
رئیس جمهوری  از  نامــه ای 
خواستار بازبینی مجدد در واگذاری و انتخاب 
ســرمایه گذار شــدند که البته این موضوع با 
دســتور مســتقیم رئیس جمهوری مبنی بر 

پیگیری، همراه شد.
گفتنی است موضوع فوالد میبد در سفر سال 
گذشته حجت االسالم رئیسی و حضور وی در 
جلسه شورای اداری این استان یکی از موارد 
مورد بحث بود که رئیس دستگاه قضا دستور 
رســیدگی به این پرونده و پیگیری سازمان 

بازرسی را صادر کرد.

بازگشت به چرخه تولید س
رئیس دادگستری استان یزد بابیان اینکه در 

راســتای احیای حقوق عامه، موضوع فســخ 
واگذاری مجتمع فوالد میبد با جدیت دنبال 
شــده و این امر منجر به صــدور رأی هیئت 
داوری سازمان خصوصی سازی مبنی بر ابطال 
واگذاری مزبور شده است، اظهار کرد: مجتمع 
بزرگ فوالد میبد ازجمله بخش های تولیدی 
و اقتصادی کشــور است که متأسفانه گرفتار 

واگذاری  بی ضابطه شده بود.
غالمعلی دهشــیری با اعالم خبر تأیید فسخ 
واگذاری مجتمع فوالد میبد با ورود دستگاه 
قضایی افزود: این مجتمع ۳ هزار ســهامدار 
مردمی دارد؛ اما یکی از ســهامداران عمده به 
نام »ریخته گــران« باوجود دریافت وام کالن 
بانکی به واسطه تصدی این مجتمع، با مدیریت 
نامطلوب موجب تعطیلی مجتمع فوالد میبد و 

بیکاری چند صد نفر شده بود.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: 
ریخته گران در پرونده اخالل در نظام اقتصادی 
محکوم شد و اموالش از سوی بانک های عامل 
توقیف شد و دادگســتری یزد برای پیگیری 
مزایــده ســهام وی و بازپرداخــت مطالبات 
بانک ها و واگذاری ســهام به ســرمایه گذاران 

جدید اقدام های مقتضی را انجام داد.
دهشــیری گفت: پس از اعتراض ذی نفع به 
رأی هیئت داوری ســازمان خصوصی سازی 
مبنی بر فســخ واگذاری مجتمع فوالد میبد، 
پرونده در دادگاه حقوقی تهران مورد رسیدگی 
مجــدد قرار گرفت که در ایــن مرحله نیز با 
پیگیری های دادگستری استان یزد، درنتیجه 
ادله متقن موجود، رأی تنفیذ فسخ واگذاری 

مجتمع فوالد میبد تأیید شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان 
کرد: با پیگیری ها و اقدام های دستگاه قضایی 
در اســتان یزد، مشکل واگذاری بدون ضابطه 
مجتمع فــوالد میبد حل شــد و اکنون این 
مجتمــِع پرظرفیت و اشــتغال زا در مالکیت 
دولت و ســازمان خصوصی ســازی قرار دارد 
که امید است با تدابیر دستگاه های اجرایی و 
مساعدتی که دستگاه قضایی خواهد داشت، 
هر چه زودتــر فرایند واگذاری مجتمع فوالد 
میبد به فرد یا افراد دارای اهلیت وفق ضوابط 
به سرانجام برسد و این مجتمع هر چه زودتر 

به چرخه تولید بازگردد.

مجتمع بزرگ 
فوالد میبد ازجمله 
بخش های تولیدی 
و اقتصادی کشور 
است که متأسفانه 
گرفتار واگذاری  

بی ضابطه شده بود

بــرشبــرش
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بندرعباس: قیمت گوشت قرمز در فروشگاه های مواد پروتئینی 
استان هرمزگان در یک هفته گذشته قیمتی افزایشی به خود 
گرفته که همین موضوع نارضایتی بسیاری از شهروندان را به 

همراه داشته است.
بسیاری از شهروندان در این استان بابیان اینکه طی یک هفته 
گذشــته افزون بر ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلو گوشــت به 
قیمت این محصول افزوده  شده است، اظهار کردند: باوجوداینکه 
مسئوالن به  کرات از قیمت های مصوب و نظارت بر بازار سخن 
می گویند، اما قیمت گوشت قرمز و همچنین گوشت سفید هر 

ماه روند افزایشی دارد!
در همین راستا یکی از شــهروندان بندرعباسی بابیان اینکه 
گوشت هست اما گران! اظهار کرد: گوشت گوسفندی پیش ازاین 
 کیلویی ۸۰ هزار تومان قیمت داشــت که با افزایش قیمت به 
۹۰ هــزار تومان و ســپس بــه ۱۰۰ هزار تومــان و حاال در 

فروشگاه های متعدد از ۱۱۰ تا ۱۳۵ هزار تومان متغیر است.
وی بابیان اینکه پیش ازاین قیمت علوفه و نهاده های دامی بهانه 
گرانــی و افزایش قیمت بود، بیان کرد: افزایش ۵۰ هزارتومانی 
هر کیلو گوشت از تابستان تاکنون قابل توجیه و برای خانواده ها 

قابل  خرید نیست.
 
قیمت گوشتس

در همین راستا معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 

صمت هرمزگان بابیان اینکه براســاس آخرین مصوبه ســتاد 
تنظیم بازار قیمت گوشت گوسفندی مخلوط کیلویی ۱۰۵ هزار 
تومان و گوشت گوساله مخلوط کیلویی ۹۰ هزار تومان است، 
اظهار کرد: این قیمت ها در ستاد تنظیم بازار استان به تصویب 
رسیده است و قیمت های پیشــنهادی جدید پس از بررسی 

کارشناسی تصویب می شود.
محمد عباسی بابیان اینکه واحدهای عرضه و توزیع گوشت قرمز 
در استان نیز موظف هستند براساس قیمت های مصوب، گوشت 
قرمــز را عرضه کنند، توضیح داد: اگــر واحدهایی این قیمت 
مصوب را رعایت نکنند تخلف کرده اند و با آنان برخورد می شود.

وی در خصوص شایعه افزایش مجدد قیمت گوشت نیز اظهار 
کرد: قیمت جدیدی به تازگی از طرف سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان پیشنهاد شده است که در حال بررسی هستیم و هنوز 

به تصویب نرسیده است.

تعارض قیمت ها در بازارس
هرچنــد معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان 
صمت هرمزگان فروش قیمت گوشــت گوسفندی بیش از 
 کیلویی ۱۰۵ هزار تومان و گوشت گوساله مخلوط را بیش از 
۹۰ هزار تومان تخلف محرز می داند، اما مشاهدات خبرنگار 
ما حاکی است گوشت گوسفندی در فروشگاه های بندرعباس 
کیلویی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و گوشت گوساله ۱۱۰ هزار 

تومان عرضه می شود. 

محدودیت ورود دام زنده به هرمزگانس
در همین حال سرپرســت معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشــاورزی هرمزگان بابیان اینکه ۸۰ درصد دام سبک و ۵۰ 
درصد دام سنگین موردنیاز هرمزگان از استان های دیگر تأمین 
می شــود، اظهار کرد: نوسان های قیمت دام و گوشت قرمز در 
کشتارگاه ها و ممنوع شدن ورود دام زنده به استان های جنوبی 

از دالیل افزایش قیمت گوشت است.
عباس زارعی اظهار کرد: براســاس مصوبه ای، ورود دام زنده به 
استان های جنوبی ممنوع است، بنابراین گوشت از کشتارگاه ها 
تأمین می شــود که به تبع آن نوسان های قیمت دام و گوشت 
قرمز در کشتارگاه های سراســر کشور موجب افزایش قیمت 

گوشت قرمز شده است.

به دلیل ممنوعیت واردات دام زنده

قیمت گوشت در هرمزگان قرمز شد!

گزارشگزارش

7962جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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۱. مرام و مســلک هم معنــی می دهد- مادر 
دیوی در داستان امیرارسالن رومی که مظهر 
زشــتی و جادوگــری بود ۲. آب شــیرین و 
گوارا- کج و ناراست- رودخانه ای در اروپا ۳. ابر 
باران زا- دارایی و ثروت- نقصان ۴. بخشــش و 
کرم- رشته کوهی در امریکا- شهر آرزو- ابریشم 
ناخالص ۵. لقب اشرافی هندوستانی- کارورز 
پزشکی- عدد خیطی ۶. سخن بی پرده- شتر 
تیــزرو- فراوان ۷. نوعی عدســی – از صفات 
شــیطان – پشت سرهم ۸. ســنگ زینتی- 
کاتب سرشناس و پرآوازه قرآن در جهان اسالم 
 و اهــل ســوریه – جاســوس خانه امریــکا 
۹. خسران- ایلیاتی- شترگاوپلنگ ۱۰. گاز نادر 
تبلیغاتی- سد باستانی مصر- گونه  برجسته 
۱۲. فلــز سرچشــمه- ورزش میدانی که با 
 توپ و راکت انجام می شــود- اتاقک نگهبانی

۱۲. پسوند یافتن- غزال- عروس آسمان- درخت 
پرشــاخ و برگ جنگلی ۱۳. ساقه زیرزمینی 
گیاهانی نظیر زنبق- مقابل فروع- عمل کردن 
 ۱۴. نابودی- طویل – کباب شــده و برشــته 
۱۵. بی ارزش یاکم ارزش شدن چیزی- چه زمان؟

۱. پادشاه ساسانی و همسر شیرین که پس از 
هرمز به حکومت رســید- منشی و نویسنده 
۲. خواهان- اهل کاشــان- پراستفاده ترین و 
 پرعمرتریــن فضاپیمای سرنشــین دار جهان 
۳. شــاخه ای از شمشــیربازی- حــدس و 
خیال- آب دهان ۴. بازگشــتن- مزد- خوب و 
خوش- سرپرست ۵. خاندان- از منابع استخراج 
احکام دینی- پارســنگ ترازو ۶. از چهارعمل 
 اصلی ریاضیات- واحــد کوچک زمان- صنم 
 ۷. واحد ورزش بوکس- مجروح- خرس درختی 
۸. جلــو- فراورده های خانــواده مادر فلزات را 
گویند- مجموعه افراد متعلق به طبقه شغلی 
معین ۹. سرگردان- همدم و همنشین- دوستی 
 ۱۰. عضو صورت- میانگین- اســباب زحمت 
۱۲. بیمــاری وبا- از اقوام ســاکن در کشــور 
افغانســتان- شــرور ۱۲. واحد پــول قدما- 
 طــالی ســیاه- محنــت- گیــاه فیلگوش 
۱۳. زادگاه رســتم- ســران و بزرگان- نوعی 
قایق کوچک چوبی ۱۴. گیاه خورشــتی- نام 
 برج معروف پاریس و معمار آن- شهر صنعتی 
۱۵. علم االشــکال – نــام دخترانــه وطنی و 

افســانه ای کودکانه است که توســط »ناصریوسفی« و با 
تصویرگری »مهران زمانی« انتشار یافت

  عمودی  افقی
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