
»یزد« رنگین کمان سنت وقف   کاهش 10 درصدی قیمت مسکن در بیرجند
از تأمین غذای پرندگان در برف تا نامه نوشتن برای بی سوادان تعطیلی بنگاه های امالک موجب کاهش تعداد معامالت شد  

بــه دنبال کاهش قیمت دالر، بازار مســکن 
کمی آرام تر به نظر می رسد و چند روزی است 
در شهر بیرجند قیمت زمین و ملک کاهش 
10 درصدی داشته است. تأمین سرپناه یکی 
از نیازهای اساســی برای افراد جامعه است و 
اگر این روزها قصد خرید مســکن دارید و به 

بنگاه های امالک سری زده...

مردمان یزد از دیرباز نســبت بــه مقوله وقف 
توجه خاصی داشــته و در این زمینه وقفیات 
جالبی را به ثبت رســانده اند که در این گزارش 
به چند نمونه از آن ها اشــاره  شده است. وقف، 
عملی خیرخواهانه و انسانی است که در جوامع 
گوناگون به ویژه در میان مسلمانان متناسب با 

فرهنگ آنان تجلی می یابد.. .......صفحه 4 .......صفحه 2 
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پرونده دالالن مرغ هنوز به تعزیرات نرفته است!
در پی ترور شهید فخری زاده صورت گرفت

نامه ۷۴ دفتر تشکل 
 دانشجویی خراسان 
به نمایندگان مجلس

 شکست مطلق اقتصادی 
در پروژه بافت اطراف حرم رضوی 

یکی از اساســی ترین مشکالت نظام اقتصاد شهری مشهد 
و بسیاری از کالنشــهرهای دیگر کشور نگاه غلط مدیریت 
شهری در یکســان پنداری اقتصادی بودن با تجاری سازی 
اســت. در این نگاه تنها راهکار کسب درآمد از هر پروژه یا 

فضای شهری، دم دستی و ساده ترین ....

۷4 دفتر تشــکل دانشجویی خراســان رضوی در نامه ای 
به نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با اشاره به اینکه 
شهادت دانشمند هسته ای کشــورمان در پی توافق های 
صورت گرفتــه در برجام و اجازه به بازرســان آژانس در 
دسترســی به اطالعات دانشــمندان هسته ای کشورمان، 

مطالبه تحقیق و تفحص از برجام را مطرح کردند...
.......صفحه 2 
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 مسئوالن می گویند 
بیش از 90 درصد محدودیت های 

کرونایی اجرا می شود 

 بازار 
در وضعیت 
»کرکره های 

نیمه باز«
بر اساس آخرین تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا 
محدودیت های تازه کرونایی از ابتدای آذرماه جاری 
اجرایی شــد که همه مشــاغل به  جز گروه یک به 
مدت دو هفته در مناطق قرمز کرونا تعطیل شوند. 
این تعطیلی در شــهر مشــهد شــامل نزدیک به 
دوسوم واحدهای صنفی است.گزارش های میدانی 
خبرنگاران ما از سطح شهر نشان می دهد هر چند 
مــردم و اصنــاف در روزهای ابتدایــی اجرای این 

محدودیت ها همراهی خوبی داشتند...

برخالف وعده های سازمان صمت خراسان رضوی

.......صفحه 3 
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شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطار شهری مشهد در نظر دارد مناقصه ذیل را به شرکت های معتبر 
س��اختمانی ک��ه دارای حداقل صالحیت رتبه های 1 و 2 انبوه س��ازی و مجری ذیصالح س��ازمان نظام 
مهندس��ی یا دارندگان حداقل گرید چهار در رش��ته های س��اختمانی و تاسیس��ات سازمان برنامه و 

بودجه به شرح ذیل  را واگذار نماید.
شرایط مناقصه: 1-شماره مناقصه: 112

2- موضوع مناقصه: اجرای س��فت کاری و نازک کاری و تأسیس��ات مکانیکی و برقی بلوک دوازدهم 
پروژه مجتمع مسکونی

3- نوع مناقصه: یک مرحله ای
4- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1399/09/10 لغایت 1399/09/15 در محل ساختمان اداری قطار 

شهری مشهد طبقه پنجم
5- آخرین مهلت دریافت اسناد تکمیل شده از پیشنهاد دهندگان توسط دبیرخانه تعاونی: ساعت 
9:30صبح روز شنبه مورخه 1399/09/29 می باشدو پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح همان 

روز در حضور کمیسیون مناقصه باز و خوانده خواهد شد.
6- محل دریافت اسناد از پیشنهاد دهندگان: دبیرخانه تعاونی 05133030523و09151247040

7- متقاضیان جهت دریافت اوراق ش��رایط مناقصه می بایس��ت مبلغ 1/500/000   ریال   به حساب 
ش��ماره 5400515575 نزد بانک تجارت به نام ش��رکت تعاونی مس��کن کارکنان قطار شهری مشهد 

واریز نمایند .) واریز طی فیش سه برگی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت(
8- س��پرده ش��رکت در مناقصه: مبلغ5/100/000/000 ریال ) پانصدو ده میلیون تومان(به صورت 
واریز نقدی به حس��اب 5400515575 بانک تجارت یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار س��ه ماهه و سه 

ماه دیگر قابل تمدید باشد.
9- توضیح: هزینه انتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت کشاورزی  و تحقیقاتی بین الملل نوین

 ) سهامی خاص (به شماره ثبت 15402 و 
شناسه ملی  10380310316

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخه 99/09/22 درساعت 10 صبح واقع در : 
ته��ران ، خیاب��ان ولیعصر ، باالتر از بهش��تی ، 
روبروی هتل سیمرغ، پالک 2208 ، طبقه دوم 

، واحد 4حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- نقل و انتقال سهام 
 2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

فوق العاده می باشد.
ع هیئت مدیره شرکت  9
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت کشت و صنعت جاوید جام )سهامی خاص( 

ازکلیه س��هامداران  ش��رکت دعوت می ش��ود 
جهت شرکت در جلسه در ساعت 10 صبح مورخ 
9/11/ 1399 واق��ع در مح��ل قانون��ی ش��رکت 

حضور بهم رسانند 
دستور جلسه:  1/انتخاب مدیران و بازرسین

2/تصمیم گیری های مالی
ع مدیر عامل  9
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یادداشتیادداشت
میثم ظهوریان/ پژوهشگر حوزه مسائل شهری 
annotation@qudsonline.ir



تعطیلی بنگاه های امالک موجب کاهش تعداد معامالت شد  

 کاهش 10 درصدی قیمت مسکن در بیرجند
قدس- بیرجند: به دنبال کاهش قیمت 
دالر، بازار مســکن کمــی آرام تر به نظر 
می رســد و چند روزی اســت در شــهر 
 بیرجنــد قیمت زمیــن و ملک کاهش

10 درصدی داشته است. تأمین سرپناه 
یکی از نیازهای اساسی برای افراد جامعه 
است و اگر این روزها قصد خرید مسکن 
داریــد و به بنگاه های امالک ســری زده 
باشــید با شــرایط و قیمت های نجومی 
روبه رو خواهید شــد که به اجبار مجبور 
خواهید شد از خرید خانه صرف نظر کنید 
و تنها به خانه های اجاره نشینی اکتفا کنید. 
مسکن و تأمین سرپناهی برای اجاره بیش 
از هر چیزی ایــن روزها دغدغه زوج های 
جوان و افرادی اســت که خانه مستقلی 
از خــود ندارند. افزایــش روزافزون رهن، 
اجاره بها و فروش مسکن قصه پر غصه ای 
است که کمتر خانواده ای را می توانیم پیدا 
کنیم که درگیر این موضوع نباشد. در این 
اوضاع، اجاره نشین ها تنها افرادی هستند 
که در بازار مسکن کمر خم می کنند؛ چرا 
که موعد پایان قرارداد که می رسد یا باید 
خانه به دوش شــوند و یــا به ناچار مبلغ 

اجاره را اضافه کنند. 
رشــد جمعیــت در کنــار تمرکــز بر 
شهرنشینی در سال های اخیر مشکالت 
و چالش هایی را در بازار مسکن در کشور 
و اســتان خراسان جنوبی به وجود آورده 
اســت. متغیرهایی ماننــد قیمت زمین، 
قیمت مصالح ســاختمانی، درآمد سرانه، 
شاخص دســتمزد کارگران ساختمانی، 
رشــد حجم پول و تورم، رشد تسهیالت 
اعطایی بانک ها به بخش مسکن، مالیات 
بر مسکن، نرخ سود بلندمدت، نرخ ارز و 
تولید ناخالص ملی هــر یک به نوعی بر 

قیمت مسکن تأثیرگذار است.

خبری از متعادل شدن قیمت ها نیستس
بررسی بازار مسکن در پایان تابستان نشان 
می دهد اگرچه حجــم معامالت در یک 
تعادل نسبی قرار گرفته اما نرخ واحد های 
مســکونی همچنان رو به افزایش است و 
خبری از متعادل شدن قیمت ها نیست. 

قیمتی که طبق  افزایش 
گزارش های منتشر شده از 
سوی بانک مرکزی، قدرت 
خرید شهروندان را هر روز 
کمتر می کنــد و آن ها را 
به حاشیه شهر ها می راند. 
وضعیت بازار مسکن طی 
دســت کم دو سال اخیر 
رشد  روند  می دهد  نشان 
تند نرخ ارز، قیمت سکه 
و شاخص سهام در مقاطع 
مختلف، در نقش محرک 

اصلی انتظارات تورمی در معامالت ملک 
موجب هیجــان خرید های ســرمایه ای 
 و ســفته بازی شده اســت. این روزها که 
تب کرونا افزایش یافته و بیشتر شهروندان 
برای رعایت نکات بهداشــتی خانه نشین 
شده اند در بازار مسکن هم آرامش حاکم 
شده است. نوسان های بازار اجاره مسکن از 
نظر حجم معامالت به کمترین میزان خود 
از اردیبهشت ماه تاکنون رسیده و از نظر 
قیمت با افت 5 تا 10 درصدی نسبت به 

تابستان مواجه شده است.
امسال بازار اجاره مسکن از یک نظر مشابه 
رفتار سال های گذشته و از سویی دیگر با 
یک تغییر نسبت به سال قبل همراه شده 
اســت هر چند وجه تشابه وضعیت اجاره 
در پاییز به نسبت تابســتان وجود دارد. 

افت تقاضا ناشی از کاهش 
جابه جایــی اســت اما از 
سوی دیگر شیوع ویروس 
کرونا و تغییــر قیمت ها 
سبب شــده بخش قابل 
توجهی از هر دو ســوی 
عرضه و تقاضا نســبت به 
اجاره  قراردادهای  تمدید 
اقدام کنند. کارشناســان 
هم معتقدند در نیمه دوم 
سال با افت شدید شاخص 
بورس مواجه باشیم و به 
همین دلیل ســرمایه ها از بازار سهام به 

سمت مسکن خواهد آمد.

فعاًل خریدار از فروشنده کمتر است س
یکی از مشــاوران امــالک در بیرجند 
معتقد اســت که مقدار زیادی از حباب 
قیمت ها شکسته شده اما فروشندگان از 
سود مورد انتظار به راحتی نمی گذرند و 
در تالش اند تا چند ماه نسبت به تغییر 
قیمت اقدام نکنند و یا ملک خود را فعاًل 
به فروش نرســانند. وی در گفت وگو با 
خبرنگار ما گفت: تغییر در رفتار مالکان 
به تحوالت و قیمت ارز بستگی دارد اما 
اکنون خریدار در بازار نسبت به فروشنده 
کمتر است و شاید همین امر عاملی برای 
شکست قیمت ها باشد. این مشاور امالک 

ادامه داد: بازار مسکن در تابستان رونق 
بیشتری داشت اما تقاضاها مؤثر نبود و 
به عبارتی خریــداران متقاضیان واقعی 
مســکن نبودند و با تقاضای سوداگرانه 
معامــالت را انجام می دادنــد اما اکنون 
امیدواری به کاهــش قیمت ها در بازار 

مسکن وجود دارد.

تعطیلی بنگاه ها تعداد معامالت را س
کاهش داد

وی عنوان کرد: دفاتر مشاور امالک هفته 
گذشته تعطیل بوده و این هفته هم تعطیل 
است و هیچ معامله ای انجام نمی شود به 
همین دلیل انتظار کاهش تعداد معامالت 
در آذرماه وجود دارد که می تواند منجر به 
رکود نسبی در معامالت و به احتمال زیاد 

کاهش و ثبات قیمت ها شود. 
رئیس اتحادیه بنگاه های معامالت امالک 
بیرجند نیز در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
گفت: به دنبــال کاهش قیمت دالر، بازار 
مسکن هم آرام شد و در چند روز گذشته 
بــا کاهش 10 درصــدی قیمت زمین و 
ملک روبه رو شدیم. اربابی عنوان کرد: در 
شرایط فعلی در مقایســه با پیش از این 
وضعیت که فروشنده نداشتیم هم اکنون 
فروشــنده وجود دارد امــا خریدار وجود 
نــدارد. وی گفت: این موضوع نوید آینده 
خوبی برای بازار مسکن می دهد؛ چرا که 
هر چه خریدار کمتر باشد با کاهش بیشتر 
قیمت ها روبه رو خواهیم بود. رئیس اتحادیه 
بنگاه های معامالت امالک بیرجند با اشاره 
به اینکــه در چند وقت اخیر قیمت آهن 
نیز کاهش داشــته است افزود: مسئوالن 
کشوری اعالم کرده اند برای کاهش قیمت 
ســیمان نیز اقدام هایی صورت گرفته که 
اگر این امر محقق شــود بر نرخ مسکن 
تأثیرگذار خواهد بــود. اربابی اظهار کرد: 
نظارتی بر بازار مسکن وجود ندارد و بیشتر 
قیمت های فروش و اجاره منازل مسکونی 
توســط مردم تعیین می شود و با شرایط 
گرانی و تــورم در بازار قدرت خرید مردم 
کاهش یافته که نیازمند نظارت جدی تر و 

دقیق تری است.

در پی ترور شهید فخری زاده صورت گرفت
نامه ۷۴ دفتر تشکل دانشجویی خراسان 

به نمایندگان مجلس
دانشجو: ۷۴ دفتر تشکل دانشجویی خراسان رضوی 
در پی ترور شــهید فخری زاده، دانشــمند هسته ای 
کشــورمان، در نامه ای به نمایندگان، مطالبه تحقیق 

و تفحص از برجام را مطرح کردند. 
۷۴ دفتر تشکل دانشجویی خراسان رضوی در نامه ای 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
شهادت دانشمند هسته ای کشورمان در پی توافق های 
صورت گرفته در برجام و اجازه به بازرسان آژانس در 
دسترسی به اطالعات دانشمندان هسته ای کشورمان، 

مطالبه تحقیق و تفحص از برجام را مطرح کردند.
در بخشی از این نامه آمده است:

شهادت شهید محســن فخری زاده، کسی که حتی 
دشــمن رســماً از او به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
دانشــمندان هســته ای ایران نام می برد به دســت 
مزدوران و بدخواهان همیشــگی نظام بیش از پیش 
ثابت کرد که دشــمن از هیــچ کاری در جهت ضربه 
زدن به مؤلفه های قدرت نظام دریغ نمی کند و هرگز 
نباید به دشمن اعتماد کرد. در حال حاضر یکی پس 
از دیگری در حال تماشــای ثمرات برجام هستیم؛ از 
خرابکاری در سایت های هســته ای تا ترور دانشمند 
عزیزمان، محســن فخری زاده. اینک روزی است که 
باید برجام به عنوان یک مسئله مغایر با عزت و منافع 
ملی شــناخته و هر چه زودتر نسبت به خروج از آن 

اقدام شود!
ما دانشجویان انقالبی ضمن مطالبه  موارد فوق، به جد 
از نمایندگان ملت خواستار طرح تحقیق و تفحص از 
برجام هســتیم تا همگان بدانند مملکت بی حساب و 
کتاب نیست که هر کاری می خواهند، بکنند و بعد از 

آن به ریش ملت بخندند!
باید مشخص شــود که چه قصور ها و ترک فعل ها و 
بعضاً خیانت هایی به واســطه نفوذ وجود داشــته که 
امروز دشــمن به راحتی در دل کشــورمان می آید و 
دانشــمند عزیز ما را ترور می کنــد و یا به راحتی در 

سایت های ما دست به خرابکاری می زند!

استاندار:
 هیچ اداره ای در خراسان رضوی 
به صورت مطلق تعطیل نمی شود

اســتاندار  ایســنا: 
رضــوی  خراســان 
ضمــن بیــان اینکه 
بــه  اداره ای  هیــچ 
صورت مطلق تعطیل 
نمی شود، گفت: طرح 
شــبانه  تــردد  منع 

تاکنون در اســتان بیش از ۸0 درصد موفقیت را در 
برداشته است.محمدصادق معتمدیان در جلسه ستاد 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان که در محل 
اســتانداری برگزار شــد، ضمن محکوم کردن ترور 
دانشمند شهید محسن فخری زاده گفت: بررسی های 
اولیه در اســتان نشــان می دهد میزان بستری ها و 
فوتی ها در هفته گذشته روند نزولی داشته است.وی 
با اشــاره به طرح منع تردد شبانه از ساعت 21 تا ۴ 
بامداد در شــهرهای قرمز از جمله مشهد بیان کرد: 
این طرح با تالش شبانه روزی نیروی انتظامی تاکنون 
بیــش از ۸0 درصد موفقیت را در اســتان به دنبال 
داشته است.اســتاندار خراسان رضوی متذکر شد: بر 
اســاس بازدیدهای صورت گرفتــه از مراکز صنفی و 
تجاری، همچنان باید تمرکز بیشتری بر حوزه نظارت 
و بازرسی وجود داشته باشــد و اعمال قانون معدود 
افراد متخلف و بی تفاوت به محدودیت های ابالغ شده 

تشدید شود.

 مساجد خراسان هر ماه 
هشت زندانی را آزاد می کنند

مرکز  مدیــر  فارس: 
مساجد  به  رسیدگی 
رضــوی  خراســان 
نذر  طــرح  گفــت: 
هشــتم قرار است به 
اجرا  ماهیانه  صورت 
شود که در هشتم هر 

ماه هشت نفر به همت اهالی مسجد و مردم آزاد شوند 
تا بتوانیم محله های بدون زندانی داشته باشیم. 

حجت االســالم مجتبی مهــدوی ارفع اظهــار کرد: 
طرح نذر هشــتم قرار اســت به صورت ماهیانه اجرا 
شــود که در هشتم هر ماه هشت نفر به همت اهالی 
مســجد و مردم آزاد شوند تا بتوانیم محله های بدون 
زندانی داشته باشیم. مدیر مرکز رسیدگی به مساجد 
خراســان رضــوی ادامه داد: با اجــرای این طرح بنا 
داریم که فرهنگ ســازی اتفاق بیفتد تا مردم نسبت 
بــه هم محله ای های خــود بی تفاوت نباشــند و این 
طرح مانند همان اســت که مردم در گذشته پیگیر 
هم محله ای های خود بودند تا اگر مشکل ناخواسته ای 

برایشان به  وجود می آمد را حل کنند.

 خرید ۷هزار و 61 کیلو زعفران 
در خرید حمایتی 

قــدس: ایرج ناصری مقــدم، رئیس ســازمان تعاون 
روستایی سازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی 
گفــت: هم اکنون خرید حمایتی زعفران در 10مرکز 
خریــد حمایتی در حال انجام بوده و تاکنون ۷هزار و 
61 کیلوگرم خرید حمایتی توســط تعاون روستایی 

انجام شده است.

 دبیر کمیته مراقبت و درمان کرونای 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

روند شیوع کرونا نزولی نشده است
ایســنا: دبیر کمیته 
درمــان  و  مراقبــت 
در  کرونــا  بیمــاری 
دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: اعمال 
ویژه  به   محدودیت ها 
اعمال آن ها از اول آذر 
ماه سبب شد تا منحنی رشد صعودی مبتالیان به بیماری 
کرونا تا حدودی ثابت شود، اما هنوز روند شیوع نزولی 
نیست.اصغر انجیدنی در خصوص تأثیر محدودیت های 
اعمال شده از اول آذر ماه در جلوگیری از شیوع بیشتر 
بیماری کرونا اظهار کرد: تأثیر این محدودیت ها زمانی 
خود را نشــان می دهد که حداقل 10 روز تا دو هفته 
از زمان اعمال محدودیت ها گذشــته باشد و ان شاءاهلل 
از 15 آذر ماه شــاهد کاهش مبتالیان و بستری ها در 
بیمارســتان ها باشیم که این اتفاق نشان دهنده رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به ویژه کاهــش اجتماعات و 

دورهمی های خانوادگی است.

تصویب ۲۳ طرح سرمایه گذاری خارجی 
ایرنا: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراســان رضوی 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 2۳ طرح سرمایه گذاری 
خارجی در این استان به تصویب رسیده است.حسین 
امیررحیمی افزود: ســرمایه گذاری در این تعداد طرح 
106 میلیون دالر است.وی ادامه داد: همچنین 11 طرح 
ســرمایه گذاری خارجی دیگر نیز برای طرح و تصویب 
به هیئت سرمایه گذاری خارجی کشور ارسال شده که 
بر این اســاس تصویب ۴2 میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی در این قالب برای خراسان رضوی مورد انتظار 
اســت.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی 
با اشاره به تنوع ســرمایه گذاری خارجی در حوزه های 
مختلف استان گفت: بیشــترین میزان سرمایه گذاری 
خارجی صورت گرفته در اســتان از ابتدای سال  جاری 
از نظر مبلغ در بخش ساختمان و به میزان ۹۳ میلیون 
و ۳۸0 هزار دالر است که ۸۸ درصد کل سرمایه گذاری 

خارجی صورت گرفته در استان را شامل می شود.

 شکست مطلق اقتصادی 
در پروژه بافت اطراف حرم رضوی 

یکی از اساسی ترین مشکالت نظام اقتصاد شهری مشهد 
و بسیاری از کالنشهرهای دیگر کشور نگاه غلط مدیریت 
شهری در یکسان پنداری اقتصادی بودن با تجاری سازی 
است. در این نگاه تنها راهکار کسب درآمد از هر پروژه 
یا فضای شــهری، دم دستی و ساده ترین راهکار ممکن 
یعنی تخصیص بخش عمــده ای از پروژه به واحدها و 
مجموعه های تجاری و کسب درآمد از طریق مجوزهای 
مربوط به این امر فرض می شــود. نتیجه این نگاه نیز 
در حــال حاضر حجم باالیی از واحدهای تجاری بدون 

مشتری به ویژه در بافت مرکزی شهر است.
سیاست های متأخر شــهری در ایران که از شهرداری 
تهران در دهه ۷0 شــروع شد و به تبع آن در دهه ۸0 
در سایر کالنشهرهای کشور از جمله مشهد اوج گرفت، 
ضمن تبدیل کردن مجتمع های تجاری و چندمنظوره 
غیرمســکونی به یکی از المان های اصلی شــهر، روند 
ســنتی و طبیعی هدایت سرمایه های مردمی در حوزه 
مســکن به عنوان یکی از نیازهای اساســی و حقیقی 
جامعه شــهری را مختل و تبدیل به سرمایه گذاری در 
ســاخت مال ها و مجتمع های تجاری کرده اســت؛ به 
طوری که آمار نشان می دهد در سال های اخیر نسبت 
پروانه های صادره تجاری به کل پروانه ها در اواخر دهه 
۸0 بیش از دو برابر شــده است. این در حالی است که 
همســو با این امر، بخش دولتی و نهادهای عمومی و 
بانکی و مالی یا شرکت های وابسته به آن ها نیز به جای 
پــر کردن این خأل، هم از طریق سیاســت گذاری های 
غلط و تشدیدکننده تجاری سازی و هم سرمایه گذاری 
مستقیم در آن به این سیل ویران کننده فضاهای شهری 

دامن زده اند.
پروژه بافت اطراف حرم مطهر و میدان شهدا را می توان 
نمونه ای از شکســت مطلق اقتصادی پروژه هایی که با 
نگاه تجاری توسعه یافته اند، دانست که هر کدام دارای 
تعداد زیادی واحد تجاری بدون مشتری و در نتیجه تراز 
اقتصادی منفی صدها میلیاردی هستند؛ به عنوان مثال 
بنا به اظهار شهردار سابق مشهد پروژه میدان شهدا در 
سال ۹5 دارای تراز منفی ۸00 میلیارد تومانی بوده است.

این دو پروژه را از نظر استعداد باالی اقتصادی بافت آن 
به دلیل مرکزیت اجتماعی و حضور بخش عمده ای از 
زائران مشهد، می توان نماد ناکارآمدی نگاه تجاری صرف 
به بهره برداری اقتصادی از فضای شــهری دانست و بر 
این اساس این پرسش را مطرح کرد که چطور با وجود 
نتایج فاجعه بار پروژه های کاالیی سازی فضای شهری، 
همچنان راهبرد تجاری سازی تنها گزینه متولیان شهر 

در بهره برداری اقتصادی از فضاست.
در مقابل می توان به میدان نقش جهان اصفهان اشاره 
کرد که اگر چــه در الیه بالفصل اولیه خود واحدهای 
تجاری را در دید مخاطب قرار نداده، اما از یک سو بافتی 
کامالً هویتی و فرهنگی دارد و از سوی دیگر سال هاست 
برای اصفهان از طریق جذب گردشگر آورده قابل توجه 
اقتصادی داشــته و زنجیره ای از اشتغال را ایجاد کرده 
است. حال باید این پرسش را مطرح کرد که آیا وقت آن 
فرا نرسیده که معماران و شهرسازان ایرانی به گذشته 

پرافتخار خود نگاه خریدارتری داشته باشند.

به دنبال کاهش 
قیمت دالر، بازار 

مسکن هم آرام 
شد و در چند روز 

گذشته با کاهش 
10 درصدی قیمت 

زمین و ملک 
روبه رو شدیم
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مهدی کاهانی مقدم: بر اســاس آخرین 
تصمیم ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 
محدودیت های تــازه کرونایی از ابتدای 
آذرماه جاری اجرایی شد که همه مشاغل 
بــه  جز گروه یک به مــدت دو هفته در 
مناطــق قرمز کرونا تعطیل شــوند. این 
تعطیلی در شهر مشهد شامل نزدیک به 

دوسوم واحدهای صنفی است.
گزارش هــای میدانی خبرنــگاران ما از 
سطح شهر نشان می دهد هر چند مردم 
و اصنــاف در روزهای ابتدایی اجرای این 
محدودیت هــا همراهی خوبی داشــتند 
امــا در یکــی دو روز اخیــر در برخی از 
خیابان ها و محالت شهر تعدادی از کسبه 
قفــل مغازه های خود را بــاز کرده و یا با 
کرکره های نیمه باز، بی اعتنا به محدودیت 
وضع شــده، فعالیت صنفی خویش را از 
سر گرفتند.اصناف غیرضروری همچون 
فروشگاه های لوازم خرازی و پوشاک، ابزار 
و یراق، ماهیان زینتی، کلینیک حیوانات، 
کلیدسازی ها، اغذیه فروشی، لوازم  یدکی، 
فروشندگان ظروف یکبار مصرف و حتی 
برخی پاساژها که بر اساس مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا جزو مشاغل گروه های 

دو تا چهار به شمار می آیند.
در حالی  که این روزها با گشت وگذاری در 
مناطق مختلف شهر تعداد بسیار زیادی از 
این صنوف متخلف را آشکارا می توان دید، 
مسئوالن دســتگاه های نظارتی و متولی 
کنترل بازار اما با آماری خودساخته سعی 
در گل  و بلبل نشــان دادن اوضاع دارند 
و شاید به این وســیله تالش دارند خأل 
حضورشــان در میدان و ضعف مدیریت 
خود را در این زمینه بپوشانند.به  عنوان  
مثال معاون فرماندار مشهد دیروز اعالم 
کرد که بیــش از ۹5 درصــد از اصناف 
مشهد با تعطیلی و محدودیت های ابالغی 
ستاد ملی مقابله با کرونا همراهی کردند. 
 البته آمار اعالمی از ســوی ایشان با رقم
 ۷0 درصــدی اصنــاف متعهــد بــه 
محدودیت های کرونایی که توسط مدیر 
بازرســی و نظارت اتاق اصناف مشــهد 
اعالم شــد، تفاوت زیــادی دارد و بیانگر 
نوعی ناهماهنگی بین مسئوالن و احتماالً 
عملکرد جزیره ای دســتگاه های اجرایی 

اســت. با وجود این نمی توان منکر این 
واقعیت شد که دستگاه های متولی کنترل 
و نظارت بر بازار و ســالمت عمومی، به  
خوبی در زمینه شناســایی و برخورد با 
متخلفان صنفی این روزهای حســاس 
کرونایی به وظیفه شــان عمل کرده اند. 
مقایســه آمار رسمی اعالم  شده از سوی 
همیــن بزرگــواران کــه از پلمب 200 

واحد صنفی متخلــف کرونایی در هفته 
نخســت آذرماه حکایت دارد نیز با توجه 
به تعداد ۳0درصدی مجموع این واحدها 
)بیش از 20 هزار واحد صنفی( به خوبی 
موید ضعف عملکرد در این حوزه است. 
چــه اینکه با توجه به تعطیلی ده ها هزار 
واحد صنفی و نیــز همکاری و همراهی 
دستگاه های متعدد نظیر نیروی انتظامی، 

بسیج، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری، 
ظرفیت نظارت و بازرسی اصناف را به طور 
چشم گیری افزایش داده و حاال این عذر 
هم که تعداد محدود بازرســان با وسعت 
بازار و تعداد واحدهای صنفی همخوانی 
ندارد، پذیرفتنی نیست.در اینکه تعطیلی 
و محدودیت های ناشــی از شیوع کرونا، 
مشکالت اقتصادی فراوانی را برای مردم 
و به  ویژه اصناف به وجود آورده، تردیدی 
نیست؛ اما آنچه مسلم است اینکه حفظ 
سالمت عمومی باید مهم ترین اولویت ما 
باشد و در این راســتا اعمال محدودیت 
فعالیت برای صنوف غیرضروری در کنار 
سایر محدودیت هایی که ستاد ملی مقابله 
با کرونا با هدف قطع زنجیره انتقال این 
بیماری تعیین کرده اســت، باید به  طور 
جدی در دســتور کار مردم و مسئوالن 
قرار داشــته باشــد.ناگفته پیداست هر 
گونــه کوتاهــی و اهمــال در انجام این 
وظیفه مســتقیماً ســالمت جامعه را به 
خطر انداخته و دور از انتظار نیســت که 
در آینده ای نه  چندان دور شــاهد تحقق 
کابوس چهاررقمی شدن تعداد قربانیان 
کرونا باشــیم. در پایان با توجه به اینکه 
رفع هرگونــه محدودیت در گرو تعهد و 
توجه دقیق به اصول بهداشــتی اســت، 
انتظار می رود مردم و کسبه محترم نهایت 
همکاری را داشته باشند تا هر چه زودتر 
محدودیت ها کاهش  یافته و برداشته شود. 
از دســتگاه های متولی سالمت جامعه، 
کنترل بازار و دســتگاه قضایی نیز توقع 
داریم بــا توجه به اهمیت رعایت ضوابط 
مربوط به کنترل و کاهش تبعات شیوع 
کرونا، تمام قد و بدون تعارف و تساهل در 
برابر متخلفان ایستاده و دست کم همان 
دستورالعمل ها و مصوبات رسمی که بدون 
شک پس از کلی مطالعه و کار کارشناسی 
و صدالبته مصلحت اندیشــی های بسیار 
تدوین  شده است را رعایت کرده و به اجرا 
بگذارند. به  طور قطع و یقین هر کسبه ای 
اگر اطمینان داشــته باشد که به خاطر 
کســب نصف و نیمه و خــالف قانونش، 
عالوه بر پرداخت جریمه، دو هفته بیشتر 
از دیگران مغازه اش را پلمب خواهند کرد، 

تن به ریسک تخلف نخواهد داد.

مسئوالن می گویند بیش از ۹0 درصد محدودیت های کرونایی اجرا می شود 

بازار در وضعیت »کرکره های نیمه باز«
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فرماندار مشهد:
حدود ۹۴ درصد مصوبات ستاد مقابله با کرونای 

شهرستان مشهد اجرا شده است
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد با اشاره 
به برگزاری ۸0 جلسه ســتاد پیشگیری و مقابله 
با ویروس کرونا در این شهرســتان افزود: بیش از 
۴50 مصوبه این ســتاد برای اجرا به دستگاه ها و 
نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی ابالغ شــده 
که خوشــبختانه با اجرای حدود ۹۴ درصدی این 

مصوبــات مواجه بوده ایم. به گزارش روابط عمومی معاونت اســتانداری و 
فرمانداری شهرستان مشهد سید محمدرضا هاشمی ظهر روز گذشته در 
هشتادمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای شهرستان، 
نحوه اعمال محدودیت های جدید کرونا از اول آذرماه را در این شهرستان 
مثبت ارزیابی کرد و با تشکر از همکاری بسیار ارزشمند مردم گفت: مردم، 
اصناف و دســتگاه ها در اعمال صحیــح و دقیق این محدودیت ها تاکنون 
بسیار خوب عمل کرده اند. وی عنوان کرد: با توجه به اینکه محدودیت های 
جدید بیماری کرونا به صورت هوشــمند انجام می گیرد اگر مسئوالن و 
اعضای ستاد هر کدام وظایف خود را به خوبی انجام دهند و مردم همچنان 
همکاری و مشــارکت کنند، منجر به کاهش بستری و مبتالیان و تغییر 

وضعیت شهرستان خواهد شد.



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
در بجنورد رخ داد

 خسارت انفجار گازشهری
 به ۱۲ واحد مسکونی 

خبرنگاران:  باشــگاه 
ســازمان  عامل  مدیر 
خدمات  و  آتش نشانی 
شــهرداری  ایمنــی 
بجنــورد گفت: انفجار 
گاز شــهری ظهر روز 
گذشــته به ۱۲ واحد 

مسکونی این شهر خسارت وارد کرده است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری بجنورد گفت: این حادثه ساعت ۱۲:۱8 به 
سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطالع رسانی شد که بالفاصله 
آتش نشانان شــهرداری بجنورد با تجهیزات کامل در 

محل حادثه حضور یافتند.
گریوانی گفت: بررســی ها نشــان می دهد بر اثر این 
انفجار دو واحد مسکونی ۱۰۰درصد تخریب و ۱۰واحد 

مسکونی دیگر نیز آسیب دیده است.
وی افزود: بر اثر این انفجار دو نفر از ســاکنان که دچار 
حادثه شده بودند امدادرســانی و به بیمارستان اعزام 
شــده اند. گریوانی بیان کرد: به دلیل شــدت حادثه 
همه ایستگاه های  آتش نشــانی فراخوانده شدند و به 
طور یقین حادثه دیدگان دیگری هم بودند که توسط 
خودرو شخصی به مراکز درمانی منتقل شدند. به گفته 
وی، علت حادثه به احتمال قوی تجمع گاز شــهری و 

عدم رعایت اصول ایمنی است.

در حوالی تایباد رخ داد
نزاع دسته جمعی بر سر قاچاق سوخت

دادستان  صداوسیما: 
انقــالب  و  عمومــی 
پی  در  گفــت:  تایباد 
یک درگیــری و نزاع 
دســته جمعی بین دو 
گروه از اراذل و اوباش 
این شهرستان در یکی 

از مناطق اقتصادی گمرک مرزی دوغارون، ۲۰ نفر از 
مخالن نظم و امنیت این شهر دستگیر شدند.

جعفــر صدیقی افزود: در این درگیری ۶ نفر از عامالن 
نزاع که با استفاده از سالح سرد همچون چاقو، قمه و 
شمشیر مصدوم شده بودند، با حضور به موقع نیرو های 
انتظامی و مرزبانی به محل درگیری و با کمک نیرو های 
امدادی به بیمارستان خاتم االنبیای شهر تایباد منتقل و 

تحت مداوا قرار گرفتند.
وی گفت: مصدومان این درگیری پس از طی مراحل 
درمانی برای بررسی بیشتر جزئیات پرونده به مقام های 

قضایی سپرده خواهند شد.
دادســتان عمومی و انقالب تایباد با اشاره به بازداشت 
مسببان حادثه گفت: این متهمان در پی خرید و فروش 
غیرقانونی ســوخت با هم درگیر شده بودند. صدیقی 
افزود: دســتگاه قضا با اراذل و اوباش و برهم زنندگان 

نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

مدیر امور منابع آب مشهد مطرح کرد
 انسداد بیش از۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز 

در هشت ماه
باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر امور منابع آب مشهد 
گفت: در هشــت ماه ابتدایی امسال  ۵۲۲ حلقه چاه 

غیرمجاز پر و مسدود شده است.
محمد برزویی در خصوص آمار انسداد چاه های غیرمجاز 
و توقیف دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در محدوده 
تحت پوشــش امور منابع آب مشهد در هشت ماه اول 
امسال، گفت: در هشت ماه اول امسال  توسط همکاران 
پرتالش امور و گروه های گشت و نظارت و با همکاری 
نیرو های انتظامی و اخذ دستور قضایی ۵۲۲ حلقه چاه 
غیرمجاز در محدوده تحت پوشــش امور که مشهد، 
چناران، طرقبه، شاندیز و فریمان را در برمی گیرد، پر 

و مسدود شده است.

جانشین فرمانده  انتظامی خراسان رضوی خبر داد
 رمزگشایی از ۲۲ فقره سرقت خودرو 

در چهار شهر 
خط قرمز: جانشــین 
انتظامــی  فرمانــده 
دستگیری  از  استان 
بانــد  گرداننــدگان 
 ۲۲ سرقت  حرفه ای 
خودرو در شــهرهای 
خبر  خراسان رضوی 
داد. ســردار ابراهیم قربان زاده گفت: مرحله دیگری از 
طرح تشــدید مقابله با ســرقت خودرو در دستور کار 
پلیس آگاهی خراســان رضوی قرار گرفت و دستورات 
الزم برای پیگیری ســریع موضوع صادر شد.این مقام 
ارشد انتظامی افزود: کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهــی اســتان در اجرای این طرح کــه با همکاری 
کالنتری های مشــهد و به مدت 7۲ ساعت انجام شد، 
پس از بررســی سرنخ های بدست آمده در صحنه های 
وقوع جرم سه تن از عامالن اصلی سرقت ها را شناسایی 
و تحت تعقیب قرار دادند.ســردار قربــان زاده گفت: 
مأموران انتظامــی این متهمان را که دارای ســوابق 
متعدد کیفري بودند ردزنی و با هماهنگي قضایي  در 
اقدامی غافلگیرانه آنان را دستگیر و دو دستگاه خودرو 
سرقتی را کشف کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان 
خراسان رضوی خاطرنشــان کرد: متهمان که در برابر 
ادله موجود پرونده راهی جز بیان حقیقت نمی دیدند به 
چندین فقره سرقت خودرو در شهرستان های مشهد، 
نیشابور، قوچان و گلبهار اعتراف  و مالخر اموال مسروقه 
را نیز معرفی کردند.  وی گفت: بررسی های کارآگاهان 
پلیس آگاهی نشــان می داد متهمان خودروهای مدل 
پایین را بیشــتر سرقت و وســایل و قطعات آن را باز 
می کردند.سردار قربان زاده با اشاره به دستگیری مالخر 
اموال مســروقه اظهار کرد: متهمان پرونده تاکنون به 

۲۲فقره سرقت خودروهاي سواری اعتراف کرده اند.

4 باند صید و شکار در خط پایان 
مدیــرکل  ایرنــا: 
محیــط  حفاظــت 
زیست خراسان رضوی 
از دســتگیری چهار 
حرفه ای  گــروه  باند 
و ســابقه دار شــکار 
ارزشــمند  پرندگان 
شکاری در اســتان خبر داد.تورج همتی با بیان اینکه 
در پی چندین روز پایش اطالعاتی در خصوص فعالیت 
شبکه ای یک گروه صید و قاچاق پرندگان شکاری در 
شهرستان تربت جام، مأموران یگان موضوع را در دستور 
کار خود قــرار داده اند، افــزود: در دو عملیات ضربتی 
جداگانه در یک روز، متخلفان را دســتگیر کردند.وی 
ادامه داد: از آنجا که عوامل این باند در دو نقطه از حوزه 
استحفاظی تربت جام در حال فعالیت مجرمانه بودند، با 
مدیریت یگان حفاظت و شناسایی متخلفان، مخفیگاه 
آن ها پایش و ســرانجام با همکاری پلیس اطالعات و 
امنیت و فرماندهی پاسگاه انتظامی سمیع آباد در اقدامی 

غافلگیرانه هر دو گروه حرفه ای دستگیر شدند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: 
در بررســی محل اختفای متهمان، یک بهله باالبان و 
یک قبضه اسلحه وینچســتر قاچاق و مهمات مربوط 
کشــف و ضبط شد.همتی با اشــاره به کشف چندین 
قطعه انواع پرنده وحشــی همچون قمری، چکاوک و 
کبوتر از این محل و اینکه تمامی ابزار و ادوات شــکار 
و صید پرندگان وحشی از محل جمع آوری شده است، 
همراهی پلیس اطالعات و امنیت تربت جام و پاســگاه 
انتظامی بخش سمیع آباد برای دستگیری متخلفان را 
درخور قدردانی دانست و این هم افزایی در سراسر استان 
برای حذف کانال ها و شبکه های قاچاق پرندگان وحشی 
بســیار ارزشمند است.وی با بیان اینکه همزمان با این 
موضوع، دو گروه حرفه ای شکار پرندگان وحشی نیز در 
شهرستان جغتای با الشه ۳۲ قطعه کبک و یک قطعه 

تیهو دستگیر شده اند.

عقیــل رحمانــی: در حالی بــا تالش 
آرامش  تعزیرات حکومتی،  شــبانه روزی 
نسبی به بازار مرغ بازگشت که تحقیقات 
رســانه ای نشــان می دهد هنوز از سوی 
سازمان صمت خراسان رضوی که متولی 
شناسایی عامالن اصلی افزایش قیمت مرغ 
در بازار است، پرونده ای برای رسیدگی به 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ارسال 

نشده است.

تعزیرات تمام قد پای کارس
مدنی فدکی،  ســیدمرتضی  گذشته  روز 
مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان در 
تشــریح اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار 
مرغ گفت: گشــت مشــترک تعزیرات 
حکومتی و سازمان صمت و اتاق اصناف 
از بازار مرغ مشهد جهت تنظیم و تثبیت 

قیمت در بازار مرغ آغاز شده است.
مدنی فدکی افــزود: از همین رو در  یک 
هفته اخیر با توجه به نوسان های قیمت 
مرغ، نظــارت بر ایــن واحدهای صنفی 
تشدید شده که در این خصوص ۱9 اکیپ 
گشت مشترک و 9۲ مرحله بازرسی از بازار 
 مرغ انجام که منجر به تشکیل۱۰۳ فقره

پرونده به ارزش حــدود 9 میلیارد ریال 
گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
ادامــه داد: در این میان هم به ۱4۵ واحد 

صنفی تذکر داده شد.
مدنــی به بازخــورد اقدام هــای صورت 
گرفته در بازار هم اشــاره و اظهار کرد : با 
تالش همکاران ما در تعزیرات حکومتی 
و دیگر سازمان های نظارتی، قیمت مرغ 
تــازه از 4۰هزارتومان به ۲۶هزارتومان در 
سطح عرضه کاهش یافت. وی همچنین 
از شــهروندان خواست هر گونه تخلف را 

به ســامانه ۱۳۵ تعزیرات 
یا ۱۲4 ســازمان صمت 
اطالع رســانی کرده تا در 
پیگیری  ماجرا  اسرع وقت 

شود.

سازمان صمت وعده س
داد، اما عمل نکرد!

از ســوی دیگر در تاریخ 
4 آبان مــاه و همزمان با 
افزایش بی ســابقه قیمت 
بــود کــه برخالف  مرغ 
ادعای برخی مسئوالن که 

این افزایش قیمت را ناشی از کمبود نهاده 
و جوجه ریزی ها اعالم می کردند، در رسانه 
مطــرح کردیم عامل اصلی این نوســان 
قیمــت ترک فعل برخی مدیران اســت 
که از حــدود دو ماه پیش در جریان این 
مشکل بودند و برای جلوگیری از آن اقدام 
مؤثری نکردند.در آن گزارش، ســاعدی، 
معاون نظارت وبازرســی سازمان صمت 

پاسخ  در  خراسان رضوی 
به این پرســش که چه 
برخوردی با عامالن اصلی 
گرانی مرغ )کشتارکن ها( 
شــد،  خواهد  بــازار  در 
ویژه ای  کرد:طــرح  بیان 
بــا هماهنگی ســازمان 
حکومتــی  تعزیــرات 
خراسان رضوی در دستور 
کار قرار دارد که به سراغ 
کشتارکن ها و مرغداری ها 
برویم و اســناد خرید و 
فروش و ... آن ها را رصد 
کنیم. ســاعدی ادامه داد: از نظر ما عامل 
اصلی نوســان قیمت مرغ کشــتارکن ها 
)دالالن( هستند، چرا که آن ها به واسطه 
قدرت مالی که دارند تولید مرغدار را یکجا 
خریده و برخی اقدام های خالف قانون را 

صورت می دهند.
مرغداری ها باید میــزان فروش و... را هر 
روز به ما اعالم کنند، این قانون هست که 

تا امروز برخی اجرا نمی کردند، در صورتی 
که از فــردا این اقدام صــورت نگیرد، با 
متخلفان برخورد قانونی خواهد شــد. از 
طرفی اگر کشــتارکنی مــرغ را باالتر از 
قیمت مصوب به خرده فروش تحویل دهد 
هم برای او پرونده گران فروشــی تنظیم 

خواهد شد.
حال با توجه به وعده داده شــد و پس از 
پنــج روز موضوع را از رئیس اداره نظارت 
بر کاال و خدمات سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان پیگیری کردیم که عباس 
اخوان در این زمینه گفت: در این راســتا 
و برای بازه زمانــی دوم تا چهارم آذر ماه 
سه پرونده برای کشتارکن و مرغدارها زده 
شده که در حال تکمیل مراحل پرونده و 

ارسال به تعزیرات حکومتی است.
اخوان در پاســخ به این موضوع که چرا 
تا  امروز پرونده ها به نهاد رسیدگی کننده 
ارسال نشده است، بیان کرد: مراحل ارسال 
پرونده تخلف به تعزیرات چند روزی زمان 
می برد و ایــن پرونده ها تا دوشــنبه به 
دستگاه رسیدگی کننده ارسال خواهد شد.

نکتــه ای که باید مورد توجــه قرار گیرد 
این اســت که مســئوالن مربوط اعالم 
کردند پرونده هایی که در مســیر ارسال 
به تعزیرات حکومتی اســت به تاریخ دوم 
تا چهارم آذر ماه مربوط اســت و عمالً در 
بازه زمانــی چهار تا نهم آذر ماه که وعده 
پیگیری داده شــده بود، هیچ پرونده ای 

تشکیل و به تعزیرات ارسال نشده است.
از سوی دیگر عدم تشکیل پرونده در این 
بــازه زمانی که دقیقاً زمــان اوج افزایش 
قیمت مرغ گــرم بود به نفــع دالالن و 
زالوصفتانی اســت که از هر فرصتی برای 
ضربه زدن به اقتصاد کشــور سوءاستفاده 

می کنند. 

برخالف وعده های سازمان صمت خراسان رضوی

پرونده دالالن مرغ هنوز به تعزیرات نرفته است!

پیگیری های قدس نشان 
می دهد تا به امروز 

پرونده ای برای دالالن 
بازار مرغ به تعزیرات 

حکومتی مشهد ارسال 
نشده است و حتی در 
 بازه زمانی 4 آذر الی

9 آذر ماه هیچ 
پرونده ای برای متخلفان 

تنظیم نشده است

بــرشبــرش

3
دوشنبه  10 آذر 1399

   14 ربیع الثانی 1442  30 نوامبر 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9404  ویژه نامه 3783  

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰7۲3۰۵  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸343۸۰۱ 

فضای مجازی: 

باشگاه خبرنگاران: رئیس پلیس فتا خراسان شمالی در 
خصوص کالهبرداری اینترنتی با عنوان »دریافت بسته 

حمایتی دولت« به شهروندان هشدار داد.
سرگرد یوسف شاکری گفت: با توجه به محدودیت هایی 
که از هفته گذشــته آغاز شده است به تازگی مشاهده 
شــده برخی از افراد ســودجو با تبلیغات وسوسه آمیز 
 در شــبکه های اجتماعی بــا موضــوع پرداخت وجه 
برای ثبت نــام برای دریافت بســته حمایتی ۱۰۰هزار 

تومانی کرونا از شهروندان کالهبرداری می کنند.
وی با اشــاره به اینکه هدف منتشرکنندگان این گونه 
شایعات، ســرقت اطالعات بانکی و هویتی افراد است، 

افزود: کالهبرداران ســایبری شــهروندان را از طریق 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی ترقیب به ثبت اطالعات 
بانکی خــود در درگاه های مشــکوک بــرای دریافت 

کمک هزینه های تعطیالت کرونا می کنند.
وی گفت: شهروندان به هیچ عنوان فریب شایعات منتشر 
شــده در شبکه های اجتماعی را نخورند و به سایت ها و 
درگاه های پیشــنهاد شــده در کانال هــا و گروه های 
شبکه های اجتماعی برای ثبت نام دریافت بسته حمایتی 

و یا ثبت اطالعات بانکی اقدام نکنند.
سرگرد شاکری ضمن بیان اینکه شهروندان باید توجه 
داشــته باشند برای دریافت بسته حمایتی دولت نیاز به 

ثبت نام و ارائه اطالعات در هیچ گونه ســایت یا مراجعه 
حضوری به بانک ها و سامانه های دولتی نیست، یادآور 
شد: فقط کافی است سرپرست خانوارها کدملی خود را 

به شماره ۶۳۶9 ارسال کنند.
ســرگرد شــاکری در ادامه افزود: تمامــی پیامک های 
دریافتی کمک معیشــتی از سر شــماره v.refah ارسال 
می شــود و هر گونه پیامــک با این موضوع از ســایر 

سرشماره ها قطعاً فریب و کالهبرداری است.
رئیس پلیس فتا اســتان خراسان شمالی به عموم مردم 
توصیه کــرد: همواره مراقــب ترفند کالهبــرداران و 
سودجویان به  منظور دستیابی به اطالعات کارت بانکی 
خود باشند و اخبار مربوط به طرح های حمایتی دولت را 
از رسانه های رسمی پیگیری کنند و در صورت مشاهده 
موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس 

فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعالم کنند.

خط قرمز: با هوشیاری و سرعت عمل مأموران کالنتری 
کاظم آباد مشهد، سارق شــب رو در حال سرقت به دام 
افتاد. سرهنگ عباس صارمی ساداتی، فرمانده انتظامی 
مشهد در تشریح جزئیات این خبر گفت: ساعت ۵ بامداد 
روز گذشته یکی از تیم های گشت کالنتری 4۳ کاظم آباد 
در اجــرای طرح ارتقــای امنیت محله محــور، هنگام 

گشت زنی در محدوده بولوار نجف مرد جوانی را مشاهده 
کردند که از یک خانه مسکونی بیرون پریده وشروع به 
دویدن کرد.وی افزود: مظنون به سرقت که با مشاهده 
مأموران انتظامی قصد فرار از محل را داشــت با سرعت 
عمل پلیس دستگیر و با توجه به تناقض گویی هایش به 

کالنتری منتقل شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم ۳۲ ساله که اعتیاد 
شــدید به موادمخدر دارد پس از انتقال به مقر انتظامی 
در بازجویی هــای به عمل آمده به چهار فقره ســرقت 
منزل و محتویات داخل خودرو در محدوده بولوار نجف 
اعتراف کرد. سرهنگ صارمی ساداتی خاطرنشان کرد: با 
هماهنگی مقام  قضایی تحقیقات از متهم برای کشــف 
دیگر جرایم احتمالی و شناســایی همدستان وی ادامه 

دارد.

پلیس فتا خراسان شمالی خبر داد

کالهبرداری با حقه دریافت بسته حمایتی دولت

تیزبینی پلیس، سارق شب رو را گرفتار کرد

هشدارهشدار

خبرخبر

صفحه3 خراسان  1399/09/10

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت نوین زعفران ) سهامی خاص (

به شماره ثبت 7355 و شناسه ملی  
10380231552

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می ش��ود که در جلس��ه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده  مورخه 99/09/23 درس��اعت 
12 ظهر واقع در: تهران ، خیابان ولیعصر ، باالتر 
از بهشتی ، روبروی هتل سیمرغ، پالک 2208 ، 

طبقه دوم ، واحد 4حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید  
 2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده می باشد.
ع هیئت مدیره شرکت  9

90
94
15

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت نوین زعفران ) سهامی خاص (
به شماره ثبت 7355 و شناسه ملی  

10380231552
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  
مورخه 99/09/22 درس��اعت 8 صبح واقع در: 
ته��ران ، خیاب��ان ولیعصر ، باالتر از بهش��تی ، 
روبروی هتل سیمرغ، پالک 2208 ، طبقه دوم 

، واحد 4 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- نقل و انتقال سهام 
 2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

فوق العاده می باشد.
ع هیئت مدیره شرکت  9

90
94
16

,ع
99
09
43
6

ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوزشورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری 
ب��ه صورت اجاره اماکن مش��روحه ذیل از طریق برگزاری مزای��ده عمومی با قیمت پایه اجاره و 
ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط 
دعوت می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری 

تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/10لغایت 99/09/27

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت13 مورخ99/09/27
زمان بازگشایی پاکات 99/09/29در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده 
از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 مبلغ پایهتعدادنام محلردیف
ماهیانه -ریال

 ضمانت شرکت
در مزایده -ریال

 مغازه های شماره 4 و 15
 22/100/0002/000/000 بابمجتمع تجاری موالنا

 مغازه شماره 26
11/900/0002/000/000 بابمجتمع تجاری موالنا

قطعه زمین شماره 3 حاشیه3
میدان سیف باخرزی 

15/200/0004/200/000 قطعه

)) آگهی مزایده(( نوبت اول

ایوب سیدالحسینی- شهردارتایباد 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده   ش�رکت کش�اورزی  و تحقیقاتی 
بین الملل نوین ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 

15402 و شناسه ملی  10380310316
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می ش��ود که در جلس��ه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده مورخه99/09/23 درساعت 10 
صب��ح واقع در: تهران ، خیابان ولیعصر ، باالتر 
از بهشتی ، روبروی هتل سیمرغ، پالک 2208 ، 

طبقه دوم ، واحد 4حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید
 2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده می باشد.
ع هیئت مدیره شرکت  9

90
94
18

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال 
تصفیه تعاونی کارکنان خدمات رفاهی خراسان 

رضوی )نوبت دوم(
بدینوس��یله از بس��تانکاران ش��رکت در حال 
تصفیه فوق به ش��ماره ثبت 31499 و شناسه 
 225 م��اده  اج��رای  در   10862089147 مل��ی 
الیحه اصالحی قس��متی از قانون تجارت دعوت 
می ش��ود با در دس��ت داش��تن اصل اس��ناد و 
مدارک در ظرف م��دت حداکثر 6 ماه از تاریخ 
انتش��ار اولین آگه��ی )99/08/10( به نش��انی 
مش��هد- بلوار دانش آموز بعد از دانش آموز 
19 پالک 191 طبق��ه دوم مراجعه نمایند بدیهی 
است شرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی 
خارج از مدت فوق مسئولیتی نخواهد داشت.

ع هیئت تصفیه  9
90
84
26



خبرخبر خبرخبر

 ۴۳ مرکز »مثبت زندگی« 
بهزیستی زنجان مجوز گرفتند

مدیــرکل  زنجــان: 
بهزیستی استان زنجان 
گفت: بــا ارزیابی اولیه 
و دعوت بــه مصاحبه 
تاکنون صــدور پروانه 
بــرای ۴۳ مرکز نهایی 
شده است که با تحقق 

آن، خدمات جامع تری به گروه های هدف ارائه خواهد شد.
محمد محمدی قیداری اظهار کرد: مراکز »مثبت زندگی« 
با هدف تســهیل دسترســی گروه های هدف به خدمات 
سازمان، کاهش ترددهای غیرضروری به مراکز و اداره های 
بهزیستی، گســترش، فراگیری و توزیع عادالنه خدمات 
سازمان، افزایش رضایتمندی مردم از خدمات سازمان و... 

فعالیت خواهند کرد.

 شناسایی۷۰۰ خانوار محروم 
واجد شرایط مسکن در ایالم

ایالم: مدیــرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی 
ایالم از ساخت ۲ هزار 
واحد مسکن در مناطق 
محــروم و روســتایی 
استان خبر داد و گفت:  
خانوار   ۷۰۰ تاکنــون 

واجد شــرایط شناسایی و برای آن ها تشکیل پرونده شده 
است.

حبیب اهلل محبی اظهار کرد: برای ساخت هر واحد مسکن 
محرومان 5۰۰ میلیون ریال تسهیالت با بهره 5-۴ درصد 
و ۳۰۰ میلیون ریال نیز کمک بالعوض در نظر گرفته شده 

است.
وی تأکید کرد: سال ۹۸ تعداد ۳ هزار و 5۰۰ واحد مسکن 
روســتایی از محل اعتبارات ســیل و طرح ویژه مسکن 

روستایی به بهره برداری رسیده است.

 برخورد قاطع با عامالن 
سزارین های مناسبتی

قزوین: رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین 
گفت: تمام پرونده های 
در  ســزارین  شــامل 
بررســی   ۹۹/۹/۹ روز 
می شــوند اگر پزشک 
یا بیمارستانی کوتاهی 

در خصوص ســزارین القایی داشته باشد، به صورت جدی 
برخورد خواهد شد.

پیمان نامدار تصریح کرد: براســاس دستورالعمل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تمامی بیمارستان های 
دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی ابالغ  شده است که از 
سزارین القایی خودداری کنند و تیم نظارت معاونت درمان 
تمام پرونده های شامل سزارین در روز ۹۹/۹/۹ را بررسی 
می کند، اگر کوتاهی و قصوری در خصوص ســزارین القا 

شده باشد برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

 انسولین قلمی 
با سهمیه بندی توزیع می شود

البــرز: معــاون غذا و 
داروی دانشــگاه علوم 
پزشکی البرز گفت: در 
حال حاضر فهرست ۴۰ 
داروخانه منتخب دارای 
انســولین در ســایت 
معاونت غــذا و داروی 

البرز بارگذاری شده و بیماران می توانند با مراجعه به آن ها 
داروی خود را خریداری کنند.

کیومرث پوررستمی اظهار کرد: از آنجایی که انسولین های 
قلمــی 1۰۰ درصد وارداتی هســتند هر مــاه به صورت 
سهمیه بندی و براســاس تعداد بیماران دیابتی هر استان 

تأمین می شوند.
وی ادامــه داد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بیماران 
دیابتی البرز شناسایی و دارای پرونده پزشکی هستند که 
بر مبنای آن می توانند با ارائه کارت ملی به داروخانه های 

منتخب مراجعه و داروی خود را دریافت کنند.

تردد بین شهری برای قزوینی ها ممنوع شد
قزویــن: سرپرســت 
حمل ونقل  معاونــت 
شــهرداری  ترافیک  و 
قزوین گفــت: از ۹ آذر 
برای  بین شهری  تردد 
خودروهای دارای پالک 
بومی در استان ازجمله 
شهر قزوین ممنوع شد.

 شــیما زرآبادی پور اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد 
مقابله با کرونای اســتان قزوین، تردد بین شهری برای 
خودروهای دارای پالک بومی در اســتان ازجمله شهر 
قزوین ممنوع است و این محدودیت ها از روز یکشنبه 

اعمال می شود.
وی افزود: از شهروندان می خواهیم از ترددهای غیر ضرور 
و غیرمجاز خودداری کنند، محدودیت های سابق و ثبت 
تخلف تردد در ساعات ۲1 تا ۴ صبح با دوربین های مرکز 
کنترل ترافیک شــهر قزوین نیز همچنان به قوت خود 

باقی است.

 ورود و خروج به خوزستان 
با کارت ملی صورت می گیرد

اســتاندار  اهــواز: 
خوزستان گفت: کنترل 
افراد با استفاده از کارت 
به  ورود  هنــگام  ملی 
خوزســتان آغاز شد و 
روز شــنبه به بیش از 
یک هزار نفر اجازه ورود 
 داده نشد. غالمرضا شــریعتی بیان کرد: روز شنبه اجازه 
ســوار شــدن به بیش از یک هزار نفر در هواپیما، قطار و 

اتوبوس به مقصد خوزستان داده نشد.
وی ادامــه داد: با کنترل کارت ملی افراد از ورود کســانی 
که بیمار هستند جلوگیری می شود، چراکه نام بیماران در 
سیستم ثبت بوده و اگر افراد رعایت نکنند و موجب شود 
جان دیگران به خطر افتد از ورود آن ها نیز ممانعت می شود.

 اجرای طرح »پایش خانه به خانه« 
در خمینی شهر

سپاه  فرمانده  اصفهان: 
خمینی شــهر گفت: از 
امــروز )دیــروز( طرح 
خانه  بــه  خانه  پایش 
توســط قرارگاه هــای 
سی وهفت گانه حافظان 
در  محالت  ســالمت 

خمینی شهر و درچه اجرا می شود.
سرهنگ محمد کریمیان هدف اصلی اجرای طرح پایش 
خانه به خانه را برانگیختگی عمومی دانست و گفت: برای 
اجــرای این طرح 15۰ نفر از خواهران و 5۰ نفر از برادران 
بسیجی در حسینیه ثاراهلل آموزش داده شده اند که از نهم 
آذر در تیم های ســه نفره منزل به منزل شــهر را از نظر 

ویروس کرونا پایش می کنند. 

داللی خوراک سودآورتر از تولید مرغ!
مدیرعامل  زنجــان: 
مجمــع ملی نخبگان 
بیان  بــا  کشــاورزی 
اینکه بــازار امروز در 
بــازار داللی  کشــور 
اســت و کنترلــی در 
نــدارد،  وجــود  آن 
گفت: در کشــور برخی مرغداران بــدون جوجه ریزی، 
اقدام به دریافت نهاده از ســامانه بازارگاه کرده اند . علی 
خانمحمدی با اشاره به اینکه کمبود در نهاده های دام و 
طیور در این  روز ها بیش از هر زمان دیگری مطرح است، 
اظهار کرد: تولیدکننده ها به ناچار مجبور هستند نهاده 
مورد نیاز خود را بــه هر نحوی تأمین نمایند و در این 
راســتا حتی گندم نیز وارد جیره غذایی دام شده است. 

امسال خطر انتقال آنفلوانزای پرندگان 
بیشتر است

مدیرکل  خوزســتان: 
خوزستان  دامپزشکی 
گفت: امســال با توجه 
وسیع  نسبتاً  به شیوع 
بیماری آنفلوانزای فوق 
حــاد در کشــورهای 
جملــه  از  مختلــف 
کشورهای مجاور ایران، خطر انتقال و بروز بیماری پررنگ تر 

از هر زمان دیگری است.
دکتر مصطفی کنارکوهی اظهار کرد: با آغاز فصل سرد سال 
و مهاجرت پرندگان وحشی و آزاد به سمت زیستگاه های 
ایران، خطر انتقال بیمــاری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
ایجاد می شود. وی بیان کرد: شناسایی فوری و تشخیص 
بیماری و اجرای مداخالت ضربتی بهداشــتی به منظور 
کنترل و جلوگیری از انتشار بیماری از جمله اقدام های مؤثر 

در زمینه کنترل و مبارزه با این بیماری هستند.

از تأمین غذای پرندگان در برف تا نامه نوشتن برای بی سوادان 

»یزد« رنگین کمان سنت وقف  
یزد: مردمان یزد از دیرباز نســبت به مقوله 
وقف توجه خاصی داشــته و در این زمینه 
وقفیات جالبی را به ثبت رســانده اند که در 
این گزارش به چند نمونه از آن ها اشاره  شده 

است. 
وقف، عملی خیرخواهانه و انســانی اســت 
که در جوامــع گوناگون به ویــژه در میان 
مسلمانان متناســب با فرهنگ آنان تجلی 
می یابد. ازاین رو تداوم و گسترش آن سبب 
محرومیت زدایی و تأمیــن منافع عمومی 
جامعه می شود و برقراری عدالت اجتماعی 

را میسر خواهد کرد.
وقف فقط مختص جامعه ما نیســت و یک 
مفهوم جهان شــمول اســت و بررســی ها 
نشان می دهد بخشی از منابع مالی برترین 
دانشــگاه های دنیا از محــل وقف پرداخت 
می شــود و جالب اینجاســت کــه یکی از 
بزرگ تریــن جایزه های دنیا یا همان جایزه 
نوبل به صورت کامل موقوفه است و این مهم 
اثرات، جلوه ها و ویژگی های وقف را نشــان 

می دهد.
تأمین منافع عمومی و عدالت اجتماعی از 
مهم ترین ابعاد توسعه پایدار به شمار می رود 
به همین علت جــدا از دولت ها، مردم نیز 
بایستی در این زمینه تالش کنند تا مسیر 

دستیابی به این مهم هموار شود. 
با ترویج فرهنگ وقف بخش عمده ای از 
مشکالت جامعه رفع خواهد شد، درواقع 
وقف بزرگ ترین کمــک برای حاکمیت 

است.
دین مبین اسالم نیز اهمیت ویژه ای برای این 
مقوله قائل است و یکی از اقدام های منتهی 
به این موضوع را وقف می داند که به معنای 
اختصاص ملک، دارایی و یا درآمد به منظور 
کارهای عام المنفعه اســت که در این راستا 
اســتان یزد از قرن ها پیــش در این زمینه 
پیشتاز و درواقع رنگین کمانی از اقدام های 
عام المنفعــه دارد که اطــالع از آن خالی از 

لطف نیست.

وقف زمین برای جانورانس
ایرج افشــار و عبدالوهاب طراز در کتابچه 
موقوفــات یزد از یک وقف جالب در یزد یاد 
کرده اند: در روستای »عزآباد« یزد وقف نامه 
جالبی وجود دارد که نشان از لطافت مردم 
آن خطه دارد. در این وقف نامه که واقف آن 
نامعلوم است چنین وقفی ذکر شده است: 
اراضــی نیم قفیز)معادل حــدود ۷5 متر(، 

منافع آن باید صرف طعمه  سگ کور شود.

وقف برای حمامس
اما عجیب ترین وقف، شاید وقفی باشد که 
در کتابچه موقوفات یزد نوشته عبدالوهاب 
طراز و ایرج افشــار به ثبت رسیده است: در 
روســتای »عزآباد« یزد مورد وقفی جالبی 
بدین مضمون از واقفی نامعلوم موجود است: 
اراضی چهار دســت، منافع آن باید صرف 

نظافت اشخاص در حمام شود.

وقف برای خبر دادن سیل س
در شهرستان تفت موقوفه ای قدیمی وجود 
دارد که واقف در آن برای شخصی که خبر 
سیل را به روســتاهای پایین دست برساند 

اجرتی تعیین کرده است.

وقفی برای نامه نوشتنس
 در شهرســتان تفــت موقوفــه دیگــری 

درخصوص نوشتن نامه برای افراد بی سواد 
وجود دارد تــا از عواید موقوفه برای اجرت 
کاتب نامه برای شــخص بی سواد استفاده 

گردد.

وقف برای دل های شکستهس
در گذشــته های دور که کودکان و غالمان 
بــرای آب آوردن از آب انبارها می رفتند در 
راه برگشــت گاهی کوزه آن هــا می افتاد و 
می شکست و دیگر روی بازگشت نداشتند، 
بنابراین موقوفه ای برای خرید کوزه و برای 

این افراد در نظر گرفته شد.

 وقفی برای س
اغنیا و اعیان و اشراف در یزد

در یکــی از نیات موقوفــه  مرحوم حاج 
ابوالقاسم تاجر رشتی که یکی از بزرگ ترین 
موقوفات استان است، آمده است: همزمان 
با ایام عید غدیــر ۴۰-۳۰ نفر از غیر فقرا 
از اعیان ســادات و اشراف و علما و طالب 
را دعوت نموده و به حسب الیق ضیافتی 
را ترتیب دهند و هر سه سال یک بار یک 
نســخه از وقف نامه را حاضریــن در این 
ضیافــت ُمهر و امضا نمــوده و به یکی از 
علمای شهر بسپارند گفتنی است این نیت 
از موقوفه همه ساله به همت تولیت موقوفه 

اجرایی می گردد.

وقفی برای پاپوش زائران مشاهد مشرفهس
یکی دیگر از نیات موقوفه حاج ابوالقاســم 
رشتی آمده اســت: )قسمت مشخصی( از 
عواید را به مصرف پاپوش زائران پیاده مشاهد 

مشرفه برساند.

وقفی برای بالیای طبیعیس
در موقوفه رستم بخت بند که از اقلیت های 
زرتشتی یزد است آمده که بخشی از عواید 
موقوفه را برای ســیل زدگان و زلزله زدگان 
استان خراســان مصرف نماید. شایان ذکر 
اســت در چند سال گذشــته که زلزله ای 
در خراســان جنوبــی رخ  داده بود از محل 
عواید این موقوفه مبلغ ۸۰ میلیون ریال به 

زلزله زدگان کمک شد.

وقفی برای غذای پرندگان در برفس
در یکی دیگــر از موقوفات یزد برای تأمین 
غذای پرندگان در روزهای برفی زمســتان 

موارد مصرف دیده  شده است.

وقفی برای تعمیر راه زائرانس
یکــی دیگــر از وقف هــای جالــب یــزد 
خدمت رسانی برای مواظبت از راه زائران امام 

رضا)ع( است.

وقفی برای طلب صلواتس
در یکی دیگر از وقف های جالب استان یزد 
آمده است: از محل عواید موقوفه شخصی را 
اجیر کنند تا در کوچه و بــازار راه رود و از 

مردم طلب صلوات کند.

وقفی برای تأمین کاهگل پشت بام س
خانه بیوه زنان

دریکی دیگر از موقوفات اســتان یزد وقف 
جالبی دیده می شــود که واقف خیراندیش 
این موقوفه برای تأمین لحاف و باالپوش گرم 
فقرا و همچنین تأمین کاهگل پشت بام خانه 

بیوه زنان موارد مصرفی را معین کرده است.
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مهدی توحیدی: اهواز پس از بارش ۳۰ میلیمتری شنبه 
شب که تا بعدازظهر یکشــنبه ادامه داشت به زیر آب 
رفت و نبود سازوکار مناسب برای دفع آب های سطحی، 
بخشی از خیابان های اصلی شهر را غیرقابل تردد کرده 

است.
حجم بــاالی بارندگی، تردد مردم در معابر شــهری و 
روستایی را مختل کرده است، به نحوی که مردم به ویژه 
در بندر امام خمینی)ره(، شــهرک طالقانی و شهرک 
چمران از قایق برای تردد استفاده می کنند، چراکه نه 
تنها عابرپیاده بلکه شهروندان با خودروهای خود نیز به 

دلیل حجم باالی آبگرفتگی، قادر به تردد نیستند.
ســتاد مدیریت بحران شهرســتان نیز در حال اسکان 
مــردم بندرامام خمینی)ره( در مدارس و ســالن های 
ورزشی شهر، تا تخلیه منازل آن ها از آبگرفتگی هستند.

در شهرک چمران نیز براساس اطالعیه واحد حمل و نقل 
شهرداری چمران، مســیر ورود و خروج این شهرک و 
شــهرک بعثت از طرف بولوار ولیعصر حد فاصل پمپ 

بنزین تا میدان ولیعصر مسدود شد.
میزان آبگرفتگی به دنبال بارندگی ها به قدری بود که 
امروز )یکشــنبه( تمامی اداره های دولتی شهرستان به 
استثنای اداره های خدمات رسان و همچنین بخش های 

ستادی و اداری شــرکت های پتروشیمی منطقه ویژه 
اقتصادی از ســوی ستاد مدیریت بحران تعطیل اعالم 

شد.
نیروهای امدادرسان و شهرداری از شنبه شب گذشته 
تاکنون در حال امدادرســانی به شهروندان هستند، اما 
گویا خدمات مدیریت بحران شهرستان به دلیل حجم 
باالی بارندگی، جوابگوی بحــران به وجود آمده نبوده 
و مردم در شرایط بسیار دشــواری به سر می برند و از 

بی  تدبیری مسئوالن شهری گالیه دارند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزســتان خاطرنشان 
کرد:امدادرسانی در سه شهرستان ماهشهر، رامهرمز و 
رامشیر در پی بارندگی های شنبه شب گذشته آغاز شده 

است.
علــی خدادادی با اشــاره به اعــزام نیروهای جمعیت 
هالل احمر بــه مناطق متأثر از بارندگــی، اظهار کرد: 
همچنیــن مشــکالتی در مناطق مختلف شــهری و 
روســتایی و مناطق اسکان عشــایر در شهرستان های 
ماهشــهر، بهبهان، گتوند، شوشتر، باغملک، آغاجاری، 

رامهرمز، رامشیر و شادگان رخ داده است.
وی ادامــه داد: در حال حاضر تیم های ارزیاب جمعیت 
هالل احمر بــا حضور در این مناطــق در حال ارزیابی 

وضعیت و نیازسنجی اهالی ساکن در این مناطق هستند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزســتان بیان کرد: 
با توجه به شــدت بارش های دو روز گذشــته و آسیب 
دیدن برخی منازل مسکونی در شهرک های ولیعصر و 
گاما در شهرستان ماهشهر و مناطقی از دو شهرستان 
رامهرمز و رامشیر، امدادگران جمعیت هالل احمر اقدام 
به امدادرســانی و توزیع نایلون های پوششــی در این 

مناطق کرده اند.
وی گفت: پــس از پایان ارزیابی ها و نیازســنجی های 
منطقه ای، عملیات های امدادرســانی با ســرعت و به 

صورت گسترده انجام خواهد شد.
پدیــده آبگرفتگی نه در یک شــهر بلکه در سراســر 
خوزستان همه ســاله تکرار می شود و زندگی مردم را 
به زیر آب می برد و جالب آنجاســت هر سال با وجود 
تجارب سال گذشته، مدیریت شهری و استانی ضعیف و 

پر اشتباه ظاهر می شود. 

زخم قدیمی اهواز دوباره سر باز کرد 

قصه تکراری باران و آبگرفتگی

گزارشگزارش

۷968zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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عملــی  و  اســت  ترمینیشــن    .1
نقــاش  ابــزارکار   – قانــون   خــالف 
۲. تراک- صدادار- سفیدموی شاهنامه 
۳. زاویــه ۹۰درجــه- ترمز کشــتی- 
مشــهور ۴. بی خطر- ســپاس- واحد 
 شــمارش احشــام- ســبزی پیچیده 
5. فتوی دادن- خبرگزاری دانشــجویان 
ایــران- حرارت بــدن بیمــار 6. پول 
ســامورایی- کنگــره دوزی – خنده رو 
اســم  اول  احترام آمیــز  کلمــه   .۷
 مــردان- اشــاره کردن- قــرص خواب 
۸. گستراندن- کشوری در جنوب شرقی 
آسیا- نهنگ دریایی ۹. نمایندگی- قطار 
 زیرزمینی- نخســت وزیر اسبق انگلیس 
کافی  مــادر-  پزشــکی-   1۰. کــوک 
 11. یکدندگی- اجیر- هســتی و وجود 
بــه  دعــوت  صــوت  سرشــیر-   .1۲
ســعادت  مــرغ  نبــرد-   ســکوت- 
1۳. ابزار ورزش پرورش اندام- طایفه ای 

آســیایی- پیامبری 1۴. لقبی در چرخ 
 ریســندگی- آهســته و آرام- امدادی 
15. تراشــه چوب که در کولرهای آبی 
به کار می رود- دوران میانه زیستی زمین

1. ایل بزرگ ترک زبان فارس - پرنده مظهر 
نفاق ۲. روزها - پرهیزکار- شاخه ای از موسیقی 
از  بچه لندن-  گویش  در  چین   .۳ فرنگی 
سوغاتی های پرطرفدار یزد- النه زنبور ۴. بهشت 
 شداد- جان نثار- گوشت بی استخوان- ذکاوت 
ویتامین  جدال-  و  جنگ  مانند-  و  مثل   .5
تحفه  نالیدن-  درحال  کر-   .6  انعقادخون 
هوو  وطنی-  دخترانه  نام  پیوندخوردن-   .۷
۸. فردوس قدیم- مفتول مسلح کردن بتون- 
از  گویند-  را  بسیارخنک  نوشیدنی   .۹ ثانی 
مرورگرهای اینترنتی- اجازه نامه 1۰. ته نشین 
شب  باستان-  یونان  صنعت  الهه  شونده- 

غیر  الکترونیکی-  حسگر  طمع-  و  حرص   .11  روستا 
1۲. استخوانی در پا- از ادات پرسش- قیمت- جای بلند 
1۳. کیسه کش حمام- افسرده- آهنگر 1۴. افراد یک کشور- 
 تکیه کالم مومن- از انواع اسناد زمین و مسکن و امثال آن 
نسایی  عرق  داشته باشد-  هنوز جان  که  مذبوحی   .15
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