
مشهد هنوز بازارچه دائمی هنر نداردوعده های پوشالی برای خرید حمایتی زعفران!
گالیه هنرمندان از به تعویق افتادن یک طرح قدیمی کشاورزان تربت جامی از عملکرد تعاونی روستایی می گویند

  قیمــت هــر کیلو پوشــال زعفــران مبلغ
۱۱ میلیــون تومان و هر کیلو نگین زعفران 
مبلغ ۱۳ میلیون تومان مصوب شده ولی این 
روزها کشــاورزان تربت جام به امید تحویل 
دسترنج خود به اتحادیه تعاونی روستایی این 
شهرستان در صف های انتظار ایستاده ولی از 

نحوه تحویل زعفران..

سال هاست ضرورت راه اندازی بازارچه هنر 
در مشهد مطرح شــده است، مدتی بحث 
راه اندازی بازار گلســتان مطرح شد اما به 
دلیل نبود زیرســاخت های مناسب بازار و 
امکان هر لحظه ریزش و تخریب بنای آن، 
موضوع مسکوت ماند همچنین تجربه های 

سالن های کوهسنگی... .......صفحه 2 .......همین صفحه 
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انسولین به مقدار کافی 
در داروخانه های دولتی 
مشهد توزیع شده است

قیمت بخاری و پکیج افزایش یافت

بازار داغ وسایل 
 گرمایشی دست دوم 
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 تحوالت هفته های اخیر در حوزه اصالح 
ترخیص کاال مثبت ارزیابی می شود

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد با اشاره به اینکه 
مشــکل کمبود انسولین نداریم، گفت: به اندازه کافی از هر 

چهار نوع انسولین النتوس، نوورپید...

این روزها قیمت بخاری، پکیج و وسایل گرمایشی افزایش 
داشته و سبب شده برخی از مردم به ناچار به سمت خرید 

وسایل دست دوم بروند...
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 مهــر: قیمت هــر کیلو پوشــال زعفــران مبلغ
  ۱۱ میلیون تومــان و هر کیلو نگین زعفران مبلغ 
۱۳ میلیون تومان مصوب شــده ولــی این روزها 
کشاورزان تربت جام به امید تحویل دسترنج خود به 
اتحادیه تعاونی روستایی این شهرستان در صف های 
انتظار ایستاده ولی از نحوه تحویل زعفران از سوی 
اتحادیه تعاونی روستایی گالیه مند هستند و معتقدند 
که دولت برخالف وعده های حمایتی از کشاورزان از 
زعفران کاران حمایت نمی کند و تمام این گفته ها در 

حد همان شعار باقی مانده است.
شــراف الدین رحمتی، یکی از کشــاورزان منطقه 
پایین جام شهرستان تربت جام گفت: امسال از سه 
هکتار سطح زیر کشت زعفران، ۹ کیلوگرم زعفران 
خشک عایدم شده که با توجه به هزینه های باالی 
برداشــت نه تنها جوابگوی هزینه ها نیســت بلکه 

امیدی هم به سودآوری ندارم.

صف طوالنی برای تحویل زعفرانس
وی افزود: برای تحویل زعفران یک روز از ساعت ۸ 
صبح در صف طوالنی تحویل زعفران ایســتادم که 

متأسفانه پس از سه ســاعت معطلی زعفران ما را 
تحویل نگرفتند؛ حال پرسش اینجاست آیا برخورد 
اینچنینی حاصل شــعارهای دولــت در حمایت از 

زعفران کاران است؟
اسماعیل حافظ دوست، یکی دیگر از کشاورزان بیان 
کرد: ۵ کیلو زعفران خشک کرده را به امیدی آورده ام 
که تحویل اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بدهم 
اما پس از کلی معطلی به ما گفتند ما زعفران پوشالی 
تحویــل نمی گیریم و تنها زعفــران نگین را قبول 
می کنیم. وقتی دولت برای قیمت زعفران پوشالی و 
همچنین زعفران نگین قیمت خرید مصوب می کند 

پس چرا زعفران پوشالی ما را تحویل نمی گیرد؟
وی بیان کرد: پرســش ما از مســئوالن این است 
اگر زعفران پوشــالی را تحویل نمی گیرند چرا یک 
کارشناس را مشــخص نکردند که در ابتدا کیفیت 
زعفران کشــاورزان در صف ایستاده را مورد بررسی 
قــرار داده تا اگر مورد قبول اتحادیه واقع نشــد، به 
ما بگویند و این قدر در صف معطل نباشیم. ضمن 
اینکه وقتی دولت برای قیمت زعفران پوشــالی و 
همچنین زعفران نگین قیمت خرید مصوب می کند 

پس چرا زعفران پوشالی ما را تحویل نمی گیرد؟

قیمت مصوب دولت جوابگوی هزینه ها نیستس
وی بــا بیان اینکه قیمتی که دولــت برای زعفران 
پوشــالی و نگین اعالم کــرده، جوابگوی هزینه ها 
نیســت، ابراز کرد: در بعضی مناطق، سطح هکتار 
زعفــران کاهش یافته ولی هزینه های آن نســبت 
به ســال های گذشــته چندین برابر شده و قیمت 
زعفران هم نسبت به سال گذشته حداقل ۴۰ درصد 
کاهش داشته که این خود بزرگ ترین مشکل برای 

کشاورزان است.
این کشاورز بیان کرد: مسئوالن در ابتدا به ما اعالم 
کردند زعفران پوشالی را قبول می کنیم ولی دوباره 
اعالم کردند که قبــول نمی کنیم؛ همین که بین 
دالل ها صحبت شد پوشال قبول نمی کنند قیمت 
به شــدت افت کرد و با این کار، کشاورزان مجبور 

هستند به هر قیمتی که شده زعفران خود را در بازار 
بفروشند تا اگر سودی نمی کنند دست کم جوابگوی 

هزینه های کارگر باشند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی روســتایی شهرســتان 
تربت جام گفت: خرید زعفران در شهرستان بر اساس 
دستورالعمل صادره از سوی سازمان تعاونی روستایی 
اســتان و کشور از تاریخ ۱۷ آبان ماه آغاز و تا پایان 
آذر ماه ســال جاری ادامه خواهد داشت و تاکنون 
مشکلی بابت خرید زعفران کشاورزان در تربت جام 

پیش نیامده است.
امیدرضا حسین زاده با بیان اینکه یکی از دغدغه هایی 
که کشــاورزان دارند، پوشــال و نگین است، افزود: 
تعریف پوشــال در بین تعدادی از کشاورزان فرق 
می کند؛ ما بر اســاس نتایج آزمایشگاهی خریداری 
می کنیم در حالی که کشاورز با تشخیص خودش 
و بازاری، مدعی می شــود پوشال ما مرغوب است. 

در سال گذشــته زعفران کشاورزان در چهار گرید 
خریداری می شــد و اتحادیه هم خریداری می کرد 
و برگشــتی ما ۶ تا ۷ درصد بود ولی امسال دولت 
زعفران کشاورزان را در دو گرید خریداری می کند و 

به همین خاطر برگشتی های ما زیاد است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیی روستایی تربت جام، هدف 
دولت از خرید زعفران را تأثیرگذاری در بازار زعفران 
ذکر کرد و گفت: دولت می خواهد با مقدار خریدی 
که انجام می دهد تأثیر بگذارد و کشــاورز با دلخواه 
خودش و با قیمت خودش در بازار به فروش برساند.

ضرر کشاورزان از محدودیت های اعمال شده س
خرید حمایتی دولت

باقر خدادادی، معاون فنی جهاد کشاورزی تربت جام 
گفت: در سال جاری ۵هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی این شهرســتان زیر کشت زعفران قرار 
گرفتــه که با توجه به وضعیت جوی و رســیدگی 
کشاورزان به مزارع خودشان با وجود اینکه عملکرد 
خوبی داشتند، ولی نسبت به سال گذشته کاهش 

عملکرد داشتیم.

وی با اشــاره به خرید حمایتی زعفران از ســوی 
دولت گفت: در بسته خرید حمایتی سال گذشته 
بدقولی هایی از جانب سازمان تعاونی روستایی و 
دولت اتفاق افتاد و یک مقدار کشــاورزان متضرر 
شــدند؛ امســال هم خرید حمایتی با یکســری 
محدودیت هایی شــروع شــده که ما در دفاع از 
کشــاورز اظهــار کردیم ایــن محدودیت ها ظلم 
به کشــاورز اســت؛ درست اســت که این خرید 
حمایتی، بازار را کنترل کرد اما افزایش قیمت در 

بازار به وجود آورد.
معاون فنی جهاد کشاورزی تربت جام به نحوه خرید 
زعفران از کشاورزان پرداخت و گفت: امسال خرید 
زعفران برخالف سال های گذشته با دو گرید پوشال 
مرغوب و نگین خریداری می شود و از سویی چون 
شــرایط منطقه و نیروی کاری آن به گونه ای است 
که زعفران را به صورت پوشــال معمولی خشــک 
می کنند، بنابراین تعدادی از کشاورزان نمی توانند 
زعفران خودشان را تحویل مراکز دولتی دهند و این 
امکان دارد به دست دالل ها بیفتد و قیمت خرید در 

بازار کاهش یابد.

کشاورزان تربت جامی از عملکرد تعاونی روستایی می گویند

وعده های پوشالی برای خرید حمایتی زعفران!

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مدعی شد مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مدعی شد 

 هیچ روستای خراسان رضوی  هیچ روستای خراسان رضوی 
در سال در سال ۱۴۰۱۱۴۰۱  بحران آب نخواهد داشتبحران آب نخواهد داشت

ناظر گمرکات خراســان  رضوی گفت: در حال حاضر حدود 
۷هزار تن کاال در گمرکات اســتان وجود دارد که شــامل 
پنبه، کود شــیمیایی، مــواد اولیه، ماشــین آالت، ضایعات 
کارتن و موبایل اســت. امید جهانخواه در گفت وگو با ایسنا، 
در خصوص علل دپو شــدن این کاالهــا عنوان  کرد: حدود 
۵هزار و ۵۰۰ تن از کل آمار کاالهای دپو شده در گمرکات، 

به  تازگی وارد گمرکات اســتان شده  و صاحبان کاال منتظر 
تبادل اســناد مالکیت کاال هســتند. همچنین حدود یک 
هــزار تن از این کاالها، با توجه به تصمیم های اخیر ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، در حال انجام تشریفات گمرکی 
و ترخیص بوده و حدود ۳۰۰ تن مشــمول مقررات متروکه 

شده  است.... 
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گالیه هنرمندان از به تعویق افتادن یک طرح قدیمی 

مشهد هنوز بازارچه دائمی هنر ندارد
سرور  هادیان: سال هاست ضرورت راه اندازی 
بازارچه هنر در مشــهد مطرح شــده است، 
مدتی بحث راه اندازی بازار گلســتان مطرح 
شد اما به دلیل نبود زیرساخت های مناسب 
بازار و امــکان هر لحظه ریــزش و تخریب 
بنــای آن، موضوع مســکوت ماند همچنین 
مجتمع  کوهسنگی،  ســالن های  تجربه های 
تجاری تازه تأسیســی در چهارراه شهدا که 
عماًل هنرمندان از منطقه آن رضایت نداشتند 
و بعدهــا بازارچه ای در منطقه گنبد ســبز 
)آخوند خراسانی( مطرح شد و... . این روزها 
نیز خبری مبنی بر آنکه هنرمندان می توانند 
در جمعه بازا رها میزی برای فروش آثارشان 
داشته باشند اعالم شد و این در حالی است 
که وجود یک بازارچه دائمی برای هنرمندان 
شهرمان ضروری اســت اما با وجود سال ها 
این موضوع  متأســفانه  پیگیری هنرمندان، 
همچنان مســکوت مانده است؛ موضوعی که 
هر بار اداره کل ارشــاد شهرمان، شهرداری، 
میــراث فرهنگی و متولیــان هنر، بی تفاوت 
از کنار آن گذشــته اند. به ســراغ هنرمندان 
رشــته های مختلف می روم تا نظرشان را در 

این باره جویا شوم.

نیاز بازار برای زائران  و مجاوران س
انجمن  در  نگارگران  نماینده 
هنر های تجســمی خراسان 
رضوی در گفت وگو با خبرنگار 
ما در این باره می گوید: بازارچه 
هنری نیاز همه مردم اســت و فقط به زائران 
بســنده نمی شــود. مشهد شــهری زیارتی- 
گردشــگری و پایگاه هنرهای ســنتی مانند 
هنرهایی چون تذهیب و نگارگری و هنرهای 
برگرفته از این شاخه است که مورد توجه زائران 
و مجاوران است که مردم مشهد نیز با آن ها آشنا 

هستند. 
مریــم میرصدرایی می افزایــد: بنابراین بازار 
هنــری هم نیاز زائر و هم نیاز مردم مشــهد 
را بایــد بــرآورده ســازد به شــرط آنکه در 
دسترس باشــد . البته این میسر نخواهد بود 
مگر حامیان قوی داشــته باشد. وی با اشاره 
به این نکته که در همه جوامع و کشــورهای 
اروپایی مانند ایتالیا و اســپانیا که مهد هنر 
محســوب می شــوند حامی هنر و هنرمند 
ارگان های دولتی هستند، بیان می دارد: البته 
به نظر، شهرداری می تواند متولی خوبی برای 
ایجاد بازارهای هنری باشد و در گذشته هم 
مکان هایی مثل طبقه دو و سه پاساژ فیروزه  
و آســمان۲ بــرای مدتی کوتــاه در اختیار 

هنرمندان قرار گرفت اما چون مالک شخصی 
بود پس از اتمام  قرارداد، مکان تخلیه شــده 

است. 
وی خاطرنشان می سازد: به نظر من انتخاب 
مکان خیلی هم مورد توجه بازدیدکنندگان 
واقع نشــده کــه از طرف هنرمنــد تجدید 
قرارداد نشده است و این تغییر مکان مناسب 
نیست زیرا آدرس از ذهن زائر پاک می شود. 
این هنرمند نگارگر اظهار می دارد: چند نکته 
حائز اهمیت است مثل قرار دادن مکان های 
مناســب در مرکز شهر و خیابان های پرتردد 
و قابل رؤیت نه در طبقات فوقانی پاســاژ ها، 
زیــرا ارتباط هنرمند با مــردم موجب رونق 
هنر می شــود. کمبود بازارهای دائمی بسیار 
احساس می شــود مثل بازار هنر اصفهان که 
برای همه شناخته شــده است و هیچ کس 

سردرگم نمی شود. 

هنر متولی نداردس
یکی از استادان خوشنویس و 
نقــاش شــهرمان در ایــن 
اشــکال  می گوید:  خصوص 
عمده را در نداشتن متولی هنر 
می دانم . متولی هنرمان ارشاد است و کسانی که 
می خواهند حمایت کنند، شــهرداری اســت. 
استاد فریدون حاجی زاده آزاد می افزاید: به یاد 
دارم  شــهرداری غرفه هایی را که در سالن های 
کوهسنگی داشــت، برای چند ماه آن ها را به 
تعدادی از هنرمندان واگذار کرد اما چون برایش 
درآمدی ایجاد نمی شد غرفه ها را پس گرفت. 
وی تأکید می کند: در حال حاضر غرفه هایی که 
در آنجا وجود دارد چرا سال ها خاک می خورد؟ 
در آن تاالرها، هم امکان برگزاری نمایشــگاه و 
هم امکان حضور دائمی هنرمندان وجود دارد و 
همه هنرمندان هم خوشحال بودند که جایی در 
شــأن آن ها وجود دارد، حتی از فروش کم آثار 
هم رضایت داشتند زیرا هنرمند راضی است که 

هنرش دیده شود. 
وی در ادامــه توضیــح می دهــد: در حال حاضر 
بهترین گزینه این اســت که ارشاد و شهرداری بر 
ســر همین غرفه های کوهسنگی به توافق برسند 
تا هر ۶ماه براساس اســامی هنرمندان به صورت 

چرخشــی به ۵۰ هنرمند غرفه ها 
واگذار شود حاال یا با اجاره کمتر 
یا درصدی از فروش آثار هنری را 
به عنوان اجاره بردارند تا هم رونق 
بگیرد و هم کوهسنگی با این همه 
سرمایه گذاری از این رکود دربیاید.

متولیان که به وظایفشان س
عمل نمی کنند

یکی از استادان مجسمه سازی 
شــهرمان نیــز در ایــن باره 
کارهای  متولــی  می گویــد: 
هنری به صورت قانونی، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است که اهمیتی به هنر 
و هنرمند نمی دهد. سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری هم وظیفه حفظ، نگهداری و معرفی 
هنــر و هنرمنــدان را دارد که باید با ارشــاد 
هماهنگ باشد که این اتفاق نمی افتد. مرتضی 
فریزی کرمانی می افزاید: میراث فرهنگی هم که 
همــواره اعــالم می کند که بودجه نــدارد و با 
شهرداری که بودجه و امکانات بیشتری دارد در 
این راســتا هماهنگ نیســت. وی خاطرنشان 
می سازد: در نهایت متولیان اصلی هنر به وظیفه 
خودشــان عمل نمی کنند و با سایر ارگان ها و 
سازمان ها هماهنگ نیستند و سازمان شهرداری 
هم به سلیقه و نظر خودش اقدام های فرهنگی را 

کارشناســی نشــده یا گاهی 
که  انجام می دهد  ســلیقه ای 
حاصل آن نتیجه فعلی است. 
این هنرمند مجسمه ساز با بیان 
اینکه شهرداری مکانی برای کار 
هنری تخصیص می دهد اما آن 
محل مد نظر او برای کار هنری 
مناســب نیســت، در واقــع 
هنرمندان را نمی شناســند و 

کارشناسی نشده هزینه می کنند. 

مکان هایی که مناسب بازارچه اندس
یکی از هنرمندان، محققان و 
پژوهشگران عرصه دوخت های 
ســنتی نیز می گویــد: تصور 
می کنــم هنرمندان بچه های 
یتیمی هســتند. به وســیله مــا مکان ها را به 
شکوفایی می رسانند و بعد که آن مکان شناخته 
شــد و حجره ها ارزش پیدا کرد، هنرمندان را 
بــدون هیــچ توجیهــی بیــرون می کننــد.  
فرنگیس شادکام می افزاید: در سال ۹۰ که من 
۱۸ سال مشتریان ثابت داشتم و رونق حرفه ام 
مرا راضی می کرد، از من خواســته شــد که به 
چارسوق هنر بروم و آن را تبدیل به یک بازارچه 
هنری و صنایع دســتی کنم که باب شود که 
گردشگر داخلی و حتی مردم خود شهرمان به 

این مکان برای خرید آثار هنری مراجعه کنند و 
سرگردان نباشند. این هنرمند شهرمان تصریح 
می کند: هشت حجره بود و دو سالن دیگر را اصاًل 
باز نکردند و هر چه گفتیم آنجا خاک می خورد و 
بازش کنید تا هنرمندان بیشتری امکان حضور 
داشته باشند اما از شــهرداری تصمیم گرفته 
بودند فقط دو سالن استاد ترمه چی و حسینعلی 

مشهدی را در اختیار هنرمندان بگذارند.  
وی می افزایــد: بعدها به این نتیجه رســیدند 
که مدیریت آن را به خود هنرمندان بســپارند، 
مدیریــت به خوبــی انجام شــد و در مجموع 
توانســتیم از حضور ۲۵ هنرمند در آنجا بهره 
ببریم و همچنین  ســالن نگارخانه را پنل بندی 

کردیم و آنجا پر رونق و شکوفا شد.
وی تأکید می کند: ما مدام شاهد مشتری هایی 
بودیم که می آمدند و آشنایان و اقوامشان را به 
این بازارچه برای خرید معرفی می کردند. اما در 
دوره بعدی، شهرداری بدون هیچ توضیحی در 
اوج شهرت، آن بازارچه صنایع دستی را بست و 
بــدون هیچ توضیحی هنرمندان را بیرون کرد. 
این بی احترامی هیچ قابل توجیه نبود زیرا همه 
ما به دلیل داشتن یک فضای دائمی برای ارائه 
هنر رفته بودیم. این هنرمند اظهار می دارد: چرا 
هنوز چارســوق هنر خاک می خورد، شنیده ام 
آنجا دارد بازسازی می شود. آنجا بهترین مکان 
برای بازارچه هنری دائمی اســت و پس از آن 
خانه ملک که در اختیار میراث است که مکان 

خوبی به نظر می رسد.

وعده ای که عملی نشدس
یکــی از اســتادان معرق کار 
بازارچه  درباره بحث  شهرمان 
هنری دائمی می گوید: مدتی 
نمایشگاهی را به واسطه یکی از 
استادان نقاشی که از شاگردان استاد فرشچیان 
نیز بود در میدان شــهدا بــه هنرمندان واگذار 
کردنــد کــه آن هم جمع آوری شــد. اســتاد 
ســیدحمید افضلی مقدم می افزاید: پس از آن 
پیگیری کردیم و اعالم شــد بازارچه ای در خود 
فردوسی قرار است به هنرمندان واگذار شود اما 
این اتفاق هنوز هم نیفتاده است. وی می گوید: در 
حال حاضر بــا وضعیت خراب اقتصادی، مدتی 
اســت رونقی برای کار هنری وجود ندارد، من 
مجبور شده ام کارگاهم را تعطیل کنم و در خانه 
مشغول به کار شوم. این هنرمند شهرمان تصریح 
می کنــد: در گذشــته گاهــی در مشــهد و 
شهرستان ها نمایشگاه های رایگان برگزار می شد 
که آن هم به دلیل کرونــا امکان ندارد و عماًل 
هنرمنــد مکانی بــرای فروش آثــارش ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مدعی شد 
 هیچ روستای خراسان رضوی 

در سال ۱۴۰۱ بحران آب نخواهد داشت

ایرنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
 گفــت: بر اســاس  برنامــه ریزی های انجام شــده در 
سال ۱۴۰۱ چیزی به نام روستای با کمبود و بحران آب 

در این استان نخواهیم داشت.
سیدابراهیم علوی افزود: بر پایه ارزیابی ها امسال، هزار و 
۵۰ روستای خراسان رضوی در فصل تابستان و در زمان 
اوج مصرف با کمبود آب مواجه و ۲۲۹ روســتا دارای 
تنش آبی بودند که اجرای ایــن اقدام ها در مجموع با 
هزینه ۲هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

وی گفت: روستاهای دارای بحران آب در شهرستان های 
مختلف اســتان و بیشتر در شهرســتان های نیشابور، 

سبزوار، گناباد، قوچان، تربت جام و خواف واقع شده اند.
علوی افزود: اجرای طرح هــای زودبازده تأمین آب در 
قالــب ۵۰ پروژه، حفر ۲۵ حلقه چاه جدید، اســتفاده 
از منابع آبی شــهرها برای کمک به آبرسانی روستاها، 
مهندســی مجدد ۲۱۰ حلقه چاه در روستاها، اجرای 
۲۴ پروژه آبرســانی توسط بسیج سازندگی و خیران و 
همچنین اجرای ۳۰ پروژه با مشــارکت مردم در قالب 
نذر آب از اقدام های انجام شده در راستای بهبود شرایط 

کم آبی در روستاهای استان طی سال جاری است.

سرمایه گذاری 8۰ میلیاردی برای ساخت 
مجتمع پایانه صادراتی دوغارون

قدس: مدیرعامل شــرکت مجتمــع پایانه های انرژی 
دوغارون از سرمایه گذاری های صورت گرفته به منظور 
ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد و دغدغه های معیشتی 

این منطقه مرزی محروم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های 
خراسان رضوی، حمیدرضا وفادار با اشاره به اجرای فاز 
نخست مجتمع پایانه صادراتی با سرمایه گذاری صورت 
گرفته توسط سازمان همیاری در ساخت این مجتمع، 
گفت: تجهیز کارگاه، تسطیح زمین، پی کنی و انتخاب 
مشاور، مطالعات خاک، نقشــه برداری، برق رسانی و... 
عملیاتی شدن فاز نخست مجتمع به مساحت ۶۰ هکتار 
محصور شده و عملیات های عمرانی در راستای ساخت 
ترانشیب و ایجاد راه های دسترسی به سایت نیز صورت 

گرفته است.
وی افــزود: این اقدام ها، هزینه ها و ســرمایه گذاری ها 
با ارزشــی افزون بر ۸۰ میلیــارد ریال صورت گرفته و 
برنامه ریزی ها و مطالعاتی نیز در راســتای ایجاد سایت 
مخازن سوخت مایع LPG، گازوئیل و... در دست انجام 

است.
مدیرعامل شــرکت مجتمع پایانه های انرژی با تأکید 
 بر ضرورت حمایت مسئوالن شهرســتان و مدیران و 
دست اندرکاران استانی در اجرای این پروژه، خاطرنشان 
کرد: سایت ترانشیب شرکت به زودی در دو هکتار از فاز 

نخست مجتمع به بهره برداری خواهد رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:
انسولین به مقدار کافی در داروخانه های 

دولتی مشهد توزیع شده است

فارس: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره 
به اینکه مشــکل کمبود انســولین نداریم، گفت: به 
اندازه کافی از هر چهار نوع انسولین النتوس، نوورپید، 
نوومیکس و بازالین در داروخانه های دولتی مشهد توزیع 

شده است.
دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: بیماران براساس تأیید 
بیمه ای که دارند می توانند تعداد انسولین تعیین شده را 

از داروخانه های دولتی دریافت کنند.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی
 استانداری خراسان رضوی:

مرغ قطعه بندی شده قیمت گذاری می شود
ایســنا: معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی گفت: کمیته کارشناسی متشکل از 
نمایندگان دستگاه های اجرایی مؤثر در بخش تولید و 
توزیع گوشت مرغ، قیمتی برای گوشت مرغ قطعه بندی 
شده تعیین می کند که این قیمت به تصویب کارگروه 

تنظیم بازار استان می رسد. 
علی رسولیان در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان 
رضوی با بیان این مطلب اظهار کــرد: این اقدام برای 
کنترل قیمت گوشت قطعه بندی شده در بازار است که 
در این راستا به زنجیره های تولید گوشت مرغ در استان 
به اندازه نهــاده ای که به نرخ دولتی می گیرند و میزان 
گوشتی که به قیمت مصوب عرضه می کنند، اجازه داده 
شود بخشی از گوشت مرغ قطعه بندی شده را به قیمت 

مصوب بفروشند.

 شهرداری مکانی 
برای کار هنری 

تخصیص می دهد 
اما آن محل مد نظر 

او برای کار هنری 
مناسب نیست

بــرشبــرش

خبرخبر
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قدس: ناظر گمرکات خراسان  رضوی گفت: در 
حال حاضر حدود 7هزار تن کاال در گمرکات 
اســتان وجود دارد که شــامل پنبــه، کود 
شــیمیایی، مواد اولیه، ماشین آالت، ضایعات 
کارتن و موبایل اســت. امیــد جهانخواه در 
گفت وگو با ایسنا، در خصوص علل دپو شدن 
 این کاالها عنوان  کرد: حدود ۵هزار و ۵۰۰ تن

از کل آمار کاالهای دپو شده در گمرکات، به  
تازگی وارد گمرکات اســتان شده  و صاحبان 
کاال منتظر تبادل اسناد مالکیت کاال هستند. 
همچنین حدود یک هــزار تن از این کاالها، 
با توجه به تصمیم های اخیر ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولــت، در حال انجام تشــریفات 
گمرکــی و ترخیص بوده و حــدود ۳۰۰ تن 

مشمول مقررات متروکه شده  است. 
وی بیان کرد: تاکنون در خصوص از بین رفتن 
و رد شــدن تاریخ انقضای کاالهای اساسی و 
فاسدشــدنی، موردی در استان گزارش نشده  
اســت. امیدواریم صاحبان کاال بــا توجه به 
تصمیم های اخیر ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، هر چه ســریع تر نسبت به اظهار کاال 
به گمرک و ترخیص محموله های خود اقدام 
کنند.اینکه بنا به گفته ناظر گمرکات خراسان 
رضوی تنهــا حدود ۳۰۰ تن کاال مشــمول 
مقررات متروکه می شوند جای امیدواری است 
و نشانه خوبی برای بازرگانان است؛ چراکه از 
ســال های دور و به طور ویژه تری در سالیان 

اخیر یکی از چالش هــای جدی بازرگانی در 
کشور ما بروکراسی و مقررات تعریف شده در 
این حوزه اســت بنابراین به بهانه همین خبر 
می خواهیم نگاهی به تصمیم سازی های جدید 
در بحث ترخیص کاالها داشــته باشیم که با 
برخی از دست اندرکاران این حوزه گفت وگو 

کرده ایم. 
رئیــس اتاق بازرگانی ایــران گفت: تحوالت 
هفته هــای اخیــر در حوزه اصــالح برخی 
رفتارهای تشــریفاتی و تشــکیالتی در امر 
ترخیــص کاال نویدبخش آغــاز دوره حذف 
بروکراسی های زاید است. غالمحسین شافعی 
افزود: همچنان که بارها فعاالن حوزه واردات 
و صادرات اظهار گالیه داشــتند فرایند های 
تعریف شــده در این حوزه در بیشــتر موارد 
به جای حل سریع یک مشکل عمومی خود 
موجب تشدید شــرایط حاکم بود و البته در 
ســال های اخیر اقدام های اصالحی متعددی 
صورت گرفته اما هنوز هم می توان ســرعت 

این فرایند را باالتر برد. 
او ادامه داد: خوشبختانه با تصمیم های کالنی 
که از سوی ریاست جمهوری و وزارت صمت 
اتخاذ شــده اســت در هفته های اخیر شاهد 
تســهیل ملموس فرایند ترخیــص کاال در 
گمرکات هستیم و بر اساس اولویت بندی های 
صورت گرفته مــواد اولیه و کاالهای مصرفی 
عموم مردم باید در سریع ترین زمان ترخیص 

شوند. 
شــافعی اظهار کرد: با ایــن وصف هنوز هم 
معتقدیم باید برای کاالهــای وارداتی که در 
زمره مواد اولیه یــا تجهیزات مورد نیاز حوزه 
تولید قرار می گیرند تسهیالت بیشتری در نظر 
گرفته شــود؛ چراکه رونق تولید می تواند در 
ابعاد مختلف اثرات مثبت ملی از قبیل اشتغال 

را به دنبال داشته باشد.
وی در خصوص برخی انتقادهای مطرح شده 
درباره دپو یا ماندگاری بیشــتر برخی از اقالم 
هم گفت: تغییرات و اصالحات صورت گرفته 
از زمــان ابالغ تصمیــم وزارت صمت بوده و 
براساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین 
نمی توان کاالهایی را که پیش از این ابالغیه 
خریداری شــده یا در مســیر ورود به کشور 
بودند مشــمول این تصمیم دانست بنابراین 
بخش قابل توجهی از انتقادها شامل این قبیل 
کاالهاســت که حتی برای آن ها هم به شیوه 
سختگیرانه ای رفتار نمی شــود و نشانه های 

بهبود شرایط دیده می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به این موضوع نیز 
اشاره کرد که بخشی از ضوابط تعریف شده نیز 
امری الزم است؛ چراکه بر اساس قانون واردات 
کاالهایی که تولید داخلی دارند ممنوع بوده و 
یا به اندازه نیاز واقعی باید وارد شوند پس این 
امکان وجود دارد که عده ای بخواهند از شرایط 
سهل ایجاد شــده در امر واردات سوءاستفاده 

کنند بنابراین مجریان گمرکاتی هم باید دقت 
نظر داشته باشند تا ضرری به منافع کشور در 
بخش تولید به سبب واردات بی رویه وارد نشود 
که همین بررســی ها اندکی زمانبر است و در 
بعضی مــوارد گالیه هایی را نیز به دنبال دارد 
ولی امیدواریم در این بخش نیز با تدابیر جدید 
اندکی سرعت امور باال برود تا در آینده نزدیک 
به نقطه ای برسیم که بروکراسی گمرکی دیگر 

دغدغه بازرگانان نباشد.
رئیس دبیرخانه شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی خراســان رضوی هم معتقد 
اســت ضوابط تعریف شــده در امر خدمات 
بازرگانی و گمرکی از مرکز مجریان استانی را 

ملزم به انجام فرایند مورد نظر می کند.
لبافی گفت: گمرکات استان همراهی کاملی 
با فعاالن اقتصــادی دارد اما نکته قابل توجه 

این اســت که ضوابط اعمالی در بخش هایی 
که موجب گالیه برخی بازرگانان شده همین 
قانون گذاری از مرکز اســت؛ مــواردی مانند 
تعهــدات ارزی و ضمانت ها اندکــی فرایند 

ترخیص را طوالنی می کند.
وی اظهار کرد: رزم حسینی، وزیر صمت حدود 
یک ماه پیــش و پس از برگزاری جلســات 
مختلف بــا ارکان مختلف فراینــد واردات و 
صادرات تصمیم هــای جدیدی ابالغ کرد که 
موجب بهبود روند اجرایی شده و خوشبختانه 
مشکلی مانند از دست رفتن کیفیت کاالها یا 
کاهش ماندگاری اقالم وارداتی در هفته های 
اخیر گزارش نشــده اســت، با ایــن حال به 
دنبال انتقــال دغدغه های فعــاالن به حوزه 
تصمیم ســازی هســتیم تا شــاهد تحوالت 

بیشتری در این بخش باشیم.

بیرجند- خبرنگار قــدس: این روزها قیمت 
بخاری، پکیج و وســایل گرمایشــی افزایش 
داشته و سبب شده برخی از مردم به ناچار به 

سمت خرید وسایل دست دوم بروند.
در این دو هفته اعمال محدودیت ها در شــهر 
بیرجند این صنف بیشترشــان تعطیل اند اما 
حکایت جوالن افزایش قیمت ها در بازار لوازم 

خانگی مربوط به امروز و دیروز نیست.
هر چه فصل پاییز به آخر می رســد شب های 
کویری خراسان جنوبی هم سردتر می شود و 
مردم مجبورند برای در امان بودن از شب های 

سرد کویر بخاری ها را روشن کنند.
از روی اجبــار روانه بازار می شــویم و وقتی 

قیمت های بخاری را مشاهده می کنیم از خرید 
منصرف می شویم و مجبور می شویم به سراغ 

بخاری های دست دوم برویم.
یکی از شــهروندان بیرجندی در گفت وگو با 
قدس گفت: با هــزار امید برای خرید بخاری 
به بازار لوازم خانگی رفتم. قیمت ها حکایت از 
رقمی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
داشت و این مبلغ برای من بسیار سنگین است 
و ترجیح می دهم از اجناس دست دوم استفاده 

کنم تا بتوانم هزینه ها را مدیریت کنم.
یکی از فروشندگان لوازم خانگی در بیرجند نیز 

می گوید: قیمت بخاری از سال گذشته تاکنون 
تغییر زیادی کرده است به طوری که اگر یک 
بخاری معمولی سال گذشــته ۶۰۰ یا 7۰۰ 
هزار تومان عرضه می شــد امسال به بیش از 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت 
داشته است.این روزها بازار خرید پکیج بسیار 
سرد است؛ چرا که با افزایش قیمتی که داشته 
کمتر کســی می تواند برای خرید اقدام کند.

یکی از نمایندگی ها و فروشندگان پکیج های 
دیواری در بیرجند گفت: پکیج این روزها نایاب 
شده و مانند سال های گذشته پکیج به صورت 

نامحدود در اختیار نمایندگی ها قرار نمی گیرد 
این در حالی اســت که تقاضا برای وســایل 
گرمایشــی بیشتر شده اســت.این فروشنده 
اظهار کرد: همه مشتری ها اصرار می کنند که 
به آن ها تخفیف بدهیم اما عرضه پکیج مانند 
گذشته نیست و به دلیل اینکه برخی از قطعات 
آن وارداتی است عرضه آن سهمیه بندی شده 
و هفته ای دو یا ســه پکیج در اختیار ما قرار 
می گیرد در حالی کــه پیش از این هر تعداد 
که نیاز داشتیم تحویل می شد.وی عنوان کرد: 
از ابتدای آبان امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان به قیمت پکیج اضافه شده و با افزایش 
قیمت در بازار پکیج، تقاضا هم کم شده؛ چرا 

که قیمت یک پکیج معمولی برای یک واحد 
7۵ متری ۱۸ میلیون تومان برای مشــتری 
فاکتور می شود.این فروشنده ادامه داد: مردم 
با این شرایط ترجیح می دهند اجناس دست 
دوم تهیه کنند.رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز 
گفت: بازار لوازم خانگی هم مانند دیگر بازارها 
از ابتدای سال تاکنون روند افزایشی داشته و 
رشد قیمت ها تنها مخصوص خراسان جنوبی 
نیســت.انصاری با تأیید افزایش قیمت و کم 
شدن ســهمیه ها برای پکیج افزود: به دلیل 
اینکه برخی از لوازم پکیج وارداتی است شاهد 
کمبود کاال و ســهمیه بندی این نوع وسیله 

گرمایشی در بین نمایندگی ها هستیم.

تحوالت هفته های اخیر در حوزه اصالح ترخیص کاال مثبت ارزیابی می شود 

رهایی گمرک از بروکراسی

بازار داغ وسایل گرمایشی دست دوم در بیرجند 

زگارشزگارش

رخاسان جنوبیرخاسان جنوبی
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عضوشورایاسالمیشهرمشهداستعفاکرد

ایرنا:محمد حاجیان شهری، عضو پنجمین دوره شورای 
اسالمی شهر مشهد و رئیس کمیسیون خدمات شهری، 
بهداشت ســالمت و محیط زیست، از عضویت در این 
شورا استعفا کرد.این عضو شورای اسالمی شهر مشهد 
روز گذشته همزمان با رسانه ای کردن خبر استعفایش، 
در تشریح دالیل این اقدام گفت: در سه سال عضویت 
در شــورای اسالمی شهر مشــهد تمام تالش خود را 
صرف پاســداری از رأی و اعتماد مــردم نمودم، چرا 
که تا رسیدن به شــهری ایده آل و در خور شأن مردم 
مشــهد راهی طوالنی در پیش است.حاجیان شهری 
افزود: در این مســیر مدتی همگام و همراه با مدیریت 
شهری بودم، ولی متأسفانه عدم شفافیت در بسیاری از 
مسائل و عدم تحقق شفافیت در مسیر تغییر را شاهد 
بودم، بنابراین مسیر کاری و قانونی را در پیش گرفتم 
تا بتــوان کاری کرد.وی ادامه داد: با همراهی منتقدان 
مدیریت شهری تاکنون اقداماتی در جهت محقق شدن 
شفافیت برداشته ام، شفاف بودن و شفاف عمل کردن  
از راه های کاهش فساد و بهبود شرایط مردم است، اما 
امروز شاهد مسائلی همچون دروغگویی، پنهان کاری، 
مسئولیت ناپذیری، تهدید، مسامحه و معامله هستیم و 

با ساز و کارهای موجود امیدی به اصالح آن ها نیست.
عضو شــورای اسالمی شهر مشهد گفت: در این اواخر 
با همراهی عده ای از اعضای شــورا سعی کردیم جلو 
ضرر بیشــتر را بگیریم، اما تالشمان مورد توجه سایر 
اعضای شورا قرار نگرفت.حاجیان شهری افزود: با توجه 
به شــرایط موجود ضمن عذرخواهی از مردم مشهد، 
اســتعفای خود را به رئیس شورا تقدیم کردم و دالیل 
خود را نیز در نامه ای توضیح دادم و نامه استعفای بنده 

در شورا بررسی و نتیجه آن اعالم خواهد شد.
شورای اسالمی شهر مشــهد ۱۵ عضو دارد و محمد 
حاجیان شهری، ریاست کمیســیون خدمات شهری، 
بهداشت، سالمت و محیط زیست آن را عهده دار است. 
در صورت پذیرفته شــدن اســتعفای این عضو شورا، 
طبق قانون »محمد سهیلی« در این چند ماه پایانی به 

شورای شهر راه پیدا می کند.
شنیده ها حاکی از آن است، برخی از دالیلی که موجب 
اســتعفای این عضو شورای شهر شد، عدم شفافیت در 
نحوه جذب نیرو در شــهرداری، عدم ارسال مستندات 
برخــی از قراردادهــای حاشیه دار،عدم دسترســی به 
اطالعات مالی حوزه های مختلف، دخالت برخی افراد 

در انتصابات حوزه خدمات شهری و ... بوده است.

درمشهدصورتمیگیرد
جمعآوریماهانه۸۰تُنپسماندعفونی

غیربیمارستانی

ایرنا:معاون پایــش و نظارت اداره کل حفاظت محیط 
زیست خراســان رضوی گفت: ماهانه ۸۰ تُن پسماند 
عفونی غیربیمارستانی در مشهد جمع آوری و مدیریت 
می شــود که این کالنشــهر در ایــن زمینه موقعیت 
منحصربه فردی را در کشور دارد.محمد عرفانی با بیان 
اینکه مدیریت پسماندهای عفونی غیربیمارستانی از 
دو ســال پیش در این کالنشهر آغاز شده است، افزود: 
این میزان پسماند عفونی در هر ماه از یک هزار و ۶۱۴ 
مطب، درمانگاه و آزمایشــگاه جمــع آوری و مدیریت 
می شود که تأثیر بسزایی در سالمتی مردم و جلوگیری 
از آلودگی محیط دارد.وی ادامه داد: این پســماندها را 
شرکت های مجاز در شهر جمع آوری، از طریق دستگاه 
اتوکالو بی خطرسازی و سپس به مکان دفن بهداشتی 
منتقل و آهک زنی می کنند.بازرسان اداره کل حفاظت 
محیط زیست خراسان رضوی در نیمه نخست امسال از 
همه بیمارستان ها و مراکز تولیدکننده پسماند عفونی 
استان ۴۴۵ مورد بازدید نظارتی انجام داده اند که منجر 

به صدور ۶۱ مورد اخطار شده است.

نتیجهرعایتنکردنشرایطکرونایی
۱۷۲خودرودرجادههایخراسانرضوی

جریمهشدند
صــداوســیما:۱۷۲دســتگاه خــودرو در روزهای 
گذشــته در جریان اجرای طرح منع ورود خودرو های 
غیربومی به شــهر های دارای وضعیت قرمز، نارنجی و 
زرد کرونایی، جریمه شدند.جانشــین رئیس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: ۱۲۱دستگاه 
از ایــن تعداد جریمه ۱۰میلیون ریالی و ۵۱دســتگاه 
نیز جریمه ۵میلیون ریالی شدند.ســرهنگ حســین 
میش مست افزود: یک هزار و ۷۲دستگاه خودرو با پالک 
غیربومی نیز در روزهای گذشــته از جاده های استان 
خراسان رضوی به مبدأ سفرهایشان برگشت داده شدند.

جانشــین رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامی 
خراســان رضوی گفت: در این مــدت یک هزار و ۵۰۳ 

دستگاه خودرو نیز تذکر گرفتند.

باتالشنیروهایبسیجیصورتگرفت
دستگیریفردفراریباوینچستر

رحمانی:با ردزنی نیروهــای معاونت عملیات ناحیه 
مقاومت بسیج ســپاه حضرت مسلم)ع( متهم فراری 
کــه با خود ســالح گرم حمل می کرد، شناســایی و 
دستگیر شد.سرهنگ پاســدار شریف، فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( در تشریح یکی 
از اقدام های صورت گرفته که منجر به دستگیری متهم 
فراری شد، گفت: چند روز پیش در پی اطالع از حضور 
یک متهم فراری در شــهرک الزهرا)س( که از سوی 
نهادهای نظارتی استان گلســتان تحت تعقیب قرار 
گرفته بود، دستور بررسی ماجرا به تیم های عملیاتی 
این ناحیه مقاومت داده شــد. در ایــن اقدام مأموران 
کالنتری شــهید رجایی هم حضور داشتند که پس از 
هماهنگی های الزم قضایی و ورود به خانه اجاره ای، فرد 
فراری را که مســلح به یک وینچستر بود دستگیر و از 
او ۲۰ فشنگ نیز کشف شد.سرهنگ شریف افزود: در 
اقدامی دیگر و با هماهنگی جانشین دادسرای انقالب 
مشــهد ۱۳ نفر از معتادان متجاهر و کارتن خواب  که 
حضور آن ها برای اهالی مشکالت فراوانی ایجاد کرده 
بود هم جمع آوری و به کمپ منتقل شــدند.فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج ســپاه حضرت مسلم)ع( افزود: 
در یکی دیگر از این اقدام ها، گزارش های مردمی واصله 
حاکی از آن بود که در شهرک اقدسیه فردی به صورت 
گسترده اقدام به فروش موادمخدر صنعتی می کند. از 
همین رو موضوع با مقام قضایی در دادســرای انقالب 
هماهنگ و محل توسط تیم های اعزامی مورد تفتیش 
قرار گرفت و که در پی آن مقداری موادمخدر صنعتی 
و ترازوی دیجیتال مخصوص فروش مواد کشــف شد 
و در ایــن زمینه دو زن و یک مرد هم دســتگیر و به 

مراجع انتظامی تحویل شدند.

جریمه3میلیاردی
دامنگرانفروشراگرفت

خــطقرمز:مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان 
خراســان رضوی از محکومیت ۳میلیاردی برای عامل 
گران فروشــی برنج خبر داد.سیدمرتضی مدنی فدکی 
گفت: با گزارش واصله از اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان تربت حیدریه در مورد گران فروشی ۲۷ تن 
برنج پاکستانی تنظیم بازار، پرونده واصله به شعبه اول 

تعزیرات حکومتی شهرستان تربت حیدریه ارسال شد.
وی افزود: پس از طی مراحل قانونی، مشــخص شــد 
برنج های مذکور به قیمتی بیشتر از نرخ مصوب فروخته 
شــده و در نهایت با احراز تخلــف، متهم به پرداخت 
مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴میلیون ریال جزای نقدی در حق 

صندوق دولت محکوم شد.

حبسوشالقعاقبتبهرهبرداری
غیرمجازازمنابعآبی

قدس:قاضی دادگســتری شهرســتان تربت جام طی 
حکمــی، بهره بردارمتخلــف در حوزه منابــع آبی را 
نقره داغ کرد. مدیرامورمنابع آب شهرســتان تربت جام 
گفت: به دلیل شکســتن پلمب نصب شده روی چاه 
و ادامه بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی و عدم توجه 
به اخطاریه ها و تذکرات، فرد متخلف به دستگاه قضایی 
معرفی و در ادامه توســط قاضــی پرونده، متخلف به 

۱۴ماه حبس و۵۰ضربه شالق محکوم شد.
اختری از جدیت دستگاه قضایی در صیانت از منابع آبی 
و محیط  زیست قدردانی و اظهار امیدواری و بیان کرد: 
در واقع باید خود بهره برداران حافظ منابع طبیعی باشند 
تا هرگز مجبور به طرح پرونده در مراجع قضایی نباشیم.

یکمقاممسئولاعالمکرد
فعالیتمجازیمراکزمشاورهازدواج

درخراسانرضوی
ایرنا:سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان خراســان رضوی گفــت: با توجه به 
ممنوعیت فعالیت های آموزشــی و برگزاری جلسات، 
مقرر شد مراکز مشاوره ازدواج زیرپوشش این اداره کل 
به صورت مجازی و وبینار فعالیت خود را از سر گیرند.

اسماعیل حاجی آبادی افزود: پیشتر چند مرکز مشاوره 
ازدواج در مشــهد به صورت محــدود دوره هایی را به 
صــورت وبینار برگزار کرده اند، اما برنامه ریزی شــده از 
ظرفیت فضای مجازی در این بخش بیشتر و گسترده تر 
استفاده شــود.وی ادامه داد: ۱۵مرکز مشــاوره ازدواج 
زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان خراســان رضوی قرار 
دارد که ۹ مرکز در مشهد و بقیه در سایر شهرستان ها 
فعالیت دارند.سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان خراســان رضوی گفت: یکی از 
سازمان های مردم نهاد در قوچان نیز فعالیت مجازی خود 
در خصوص مشاوره ازدواج را به تازگی آغاز کرده است.

شریعت یار،  ســیدهادی  رحمانی: عقیل
معاون امــور اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادســرای 
عمومی و انقالب مرکز اســتان به قدس 
گفت: در ایام کرونا و ممنوعیت ترددهای 
ایجاد شــده که هدف آن حفظ سالمت 
شهروندان بود، متأسفانه برخی از مالکان 
خودروها برای دورماندن از اعمال قانون، 
ارقام پالک خودروشان را مخدوش کردند 
که با شناســایی آن ها، خودروهایشان  به 
پارکینگ  منتقل و برای متخلفان هم بین 
۶ ماه تا یک ســال حبس در نظر گرفته 

خواهد شد.

 قانون برای دستکاری پالک س
چه می گوید؟

معاون اموراجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی 
و انقالب مرکز استان اظهار کرد: براساس 
قانون ۶ مــاه تا یک ســال حبس برای 
دستکاری در اعداد و ارقام پالک خودروها 

در نظر گرفته شده است.
قاضــی ســیدهادی شــریعت یار اظهار 
کرد: طبق مــاده ۷۲۰ قانــون مجازات 
اســالمی، هر کس در ارقام و مشخصات 
پالک وسایل نقلیه موتوری، زمینی، آبی 
یا کشــاورزی تغییری دهــد و یا پالک 
وسیله نقلیه موتوری دیگری را به  آن الصاق 
نماید یا برای آن وســیله پالک تقلبی به 
کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر 
و یا تعویــض پالک و نصب پالک تقلبی 
مورد اســتفاده قرار دهد و همچنین هر 
کس به  نحوی در شماره شاسی، موتور یا 
پالک وسیله نقلیه موتوری و یا پالک های 

موتور و شاسی که از طرف 
کارخانه ســازنده حک یا 
بدون تحصیل  شده  نصب 
و  راهنمایــی  از  مجــوز 
دهد  تغییر  را  رانندگــی 
و آن را از صــورت اصلی 
به  کند،  کارخانه خــارج 
حبس از ۶ ماه تا یک سال 

محکوم خواهد شد.
معاون دادســتان تصریح 

کرد: عالوه بــر صدور این حکــم، برای 
افراد خاطی جریمه های دیگری هم مانند 
توقیف خــودرو و... در نظر گرفته خواهد 

شد.
این مقام قضایی اظهار کرد: شــهروندان 
باید دقت داشته باشند حرکت با خودرو 
پالک مخدوش در سطح شهر و مسیرهای 
مواصالتی جرم محسوب شده و در حال 
حاضــر نیــز چندین خودرو شــخصی 

آن ها  و خودرو  شناسایی 
توقیــف و برای متخلفان 
پرونده ای تشــکیل و به 
دادسرا ارجاع شده است. 
البتــه در کنار تشــکیل 
پرونده همان طور که بیان 
شد، اعمال قانون نیز انجام 

خواهد شد.
مرکز  دادســتان  معاون 
استان بیان کرد: با توجه به 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر 
ایجاد محدودیت های درون شهری و برون 
شهری، اکثر افراد جامعه قانون را رعایت 
می کنند، اما متأسفانه برخی از رانندگان 
قانون گریز برای تردد در ساعات ممنوعیت 
تردد، اقدام به مخدوش کردن پالک و یا 
پوشــاندن آن و یا تغییر و دستکاری در 
اعداد و ارقــام پالک می نمایند تا به زعم 

خود از اعمال قانون جلوگیری نمایند. 

 جرمی که بی گناهی راس
 گرفتار می کند

معــاون اموراجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای 
عمومی و انقالب مرکز استان بیان کرد: 
این رفتار عالوه بر قانون گریزی، از نظر 
اخالقی نیز بســیار قابل نکوهش و نوعاً 
تضییع حق الناس می باشــد زیرا ممکن 
اســت با تغییر در ارقام پالک، خودرو 
شــخص ثالث بی گناهــی در نقطه ای 
دیگر از کشــور اعمال قانــون، توقیف 
و موجب خســارت شــود. به واســطه 
این رفتار ناپســند شاید شهروندی که 
قانــون را رعایت می کند چند  معموالً 
روزگرفتار شــود و تــا زمانی که بتواند 
ثابت کند او دســت به این تخلف نزده 
، خســارت های مادی و معنوی زیادی 
را متحمــل خواهد شــد. این نکته هم 
فراموش نشــود کــه فــرد زیان دیده 
می تواند از عامل مخدوش کردن پالک 
خودرو شــکایت و خاطــی باید جبران 

خسارت کند.
اینکــه پالک های  اعــالم  وی ضمــن 
مخدوش توســط دوربین های ترافیکی 
و نظارتــی قابل رصد خواهد بود و حتی 
به فرض دســتکاری و مخدوش نمودن 
پالک بــاز هم پالک اصلــی هر چند با 
کمی دشــواری قابل تشخیص و اعمال 
قانون می باشــد، هشداری هم به افرادی 
که درسر دارند دست به این گونه رفتارها 
بزننــد داد و اظهار کرد:دســتورات الزم 
به پلیس صادر شــده تا در این زمینه با 
کسانی که قانون را رعایت نکنند برخورد 

جدی و قاطع صورت پذیرد.

معاوندادستانمشهددرپیبروزبرخیرفتارهایخالفقانونهشدارداد

۶ ماه تا یک سال حبس جزای مخدوش کردن پالک خودرو

 معاون دادستان مشهد: 
براساس قانون ۶ ماه 

تا یک سال حبس برای 
دستکاری در اعداد و 

ارقام پالک خودروها در 
نظر گرفته شده است

بــرشبــرش
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فارس:رئیس ســازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به 
دستگیری »مرتضی کهنسال« خاطرنشان کرد: هر گونه 
اقدام به درمان در حوزه پزشــکی نیازمند تحصیالت و 
مدرک معتبر در این زمینه است، در غیر این صورت، هر 
فردی که مبادرت به کار درمان بیماران بدون صالحیت 
الزم کند، به عنوان مداخله گر شــناخته شــده و مورد 

پیگرد قانونی قرار می گیرد.
علی بیرجندی نــژاد در خصوص دســتگیری یکی از 
مداخله گران سالمت اظهار کرد: علت دستگیری مرتضی 
کهنســال این بود که بدون تأیید صالحیتش از طرف 
مراجع علمی و پزشکی، اقدام به مداخله در کار درمان 

بیماران کرونایی کرده بود.
رئیس ســازمان نظام پزشکی مشــهد ادامه داد: عالوه 
بر تمــام این موارد هر فرد درمانگر باید برای محلی که 
می خواهد اقدام به فعالیت درمانی کند، از طریق مراجع 
قانونی و سازمان نظام پزشکی مجوز فعالیت در آن حوزه 
را اخذ کند، در غیر این صورت اگر درمانگر فرایند گفته 
شــده را طی نکرده باشد، به عنوان مداخله گر شناخته 

شده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد تصریح کرد: بر همین 
اساس گزارش تخلف فرد خاطی از طرف سازمان نظام 

پزشکی مشهد و با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد به مراجع قانونی داده شد.

بیرجندی نژاد با اشــاره به دستگیری مرتضی کهنسال 
افــزود: فــرد مذکور فاقد هــر گونه مــدرک معتبر و 
تحصیالت الزم در حوزه پزشــکی و طب سنتی است؛ 
بنابرایــن صالحیت علمی مورد نیاز بــرای ورود به کار 
درمان بیماران کرونایی را ندارد و به تبع امکان دریافت 
مجوز را هم نداشته، اما با این وجود فرد مذکور به مداخله 

در امور پزشکی مبادرت کرده است.
وی با اشــاره به مخاطرات و آســیب هایی که از طرف 
این افراد ســودجو ممکن اســت گریبان افراد جامعه 
را بگیرد، به تمام مــردم توصیه کرد هنگام مراجعه به 
مراکز درمانی از تخصص فرد درمانگر و برخوردار بودن 
وی از مجوزهای الزم و همچنین شــماره نظام پزشکی 
او اطمینان حاصل کنند و تحت تأثیر تبلیغات اشــتباه 
و کذبــی که در فضای مجازی از ســوی این افراد انجام 

می شود، قرار نگیرند.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد تأکید کرد: شهروندان 
در صورت مشــاهده هر گونه تخلفی همچون نداشتن 
مجوز نظام پزشکی و یا مدرک تحصیلی معتبر، می توانند 
این تخلفات را به ســازمان نظام پزشکی و واحد نظارت 

معاونت درمان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گزارش کنند.

بیرجندی نژادی ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری کرونا 
و بازار داغ سالمت این روزهای جامعه، افراد سودجوی 
بسیاری از شرایط حاکم سوءاستفاده کرده و کار را برای 

کادردرمان دشوار می کنند.
رئیس ســازمان نظام پزشکی مشــهد گفت: با وجود 
به کارگیری تمام اصول علمی پزشــکی کالســیک و 
شیمیایی و طب سنتی متأسفانه روزانه شاهد آن هستیم 
که تعداد بســیاری از هموطنانمان به علت ابتال به این 
بیماری جان خود را از دست می دهند و این بیانگر این 
موضوع مهم است که برای بیماری کرونا درمان قطعی 
وجود ندارد و کماکان مهم ترین اقدامی که در کنترل این 

ویروس می توانیم انجام دهیم، پیشگیری است.

رئیسسازماننظامپزشکیمشهدتشریحکرد

جزئیات دستگیری یک مداخله گر درمان 

رپونده روزرپونده روز

صداوســیما:از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از 
۵۳۰خانواده دو معلول به باال در خراسان رضوی صاحب 
خانه شــده اند و همچنان یک هزار و ۳۰۰خانواده دیگر 

بدون مسکن هستند.
معاون اشتغال و مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی 
خراسان رضوی گفت: براساس تفاهم نامه ای که بین بنیاد 
مســتضعفان، انجمن خیرین مسکن ساز، بنیادمسکن، 
ستاد فرامین حضرت امام)ره( و مسکن و شهرسازی با 
بهزیستی منعقد شــد، به ازای هر خانواده دو معلول به 
باالی استان در شهر ها ۱۴۰میلیون تومان و در روستا ها 

۷۶میلیون کمک بالعوض پرداخت می شود.

 حمیده محدث با بیان اینکه در سال جاری ۵۳۸خانواده 
با استفاده از کمک های بالعوض صاحب خانه شده اند، 
گفت: تا پایان امســال ۴۰ســهمیه دیگر از ســازمان 
بهزیستی کشور مورد موافقت قرار گرفته که شهرستان ها 
می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی برای خانواده های 
دو معلول به باال در صورت داشتن شرایط ثبت نام کنند.

 معاون اشتغال و مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی 
خراســان رضوی گفت: خانواده ای می تواند از این کمک 
بالعوض اســتفاده کند که دارای زمین بوده و تاکنون 

تسهیالت مسکن را دریافت نکرده باشد.
 محدث  با اشاره به اینکه این خانواده ها اگر شرایط وام را 

نیز داشته باشند می توانند از تسهیالت ۵۰میلیون تومانی 
بنیاد مسکن نیز استفاده کنند، ادامه داد: رقم پرداختی 
کمک های بالعوض برای خانواده های دومعلول به باال، 
امسال نسبت به سال پیش، بیش از دوبرابر افزایش پیدا 

کرده است.
وی بیان کرد: هر یتیمی که توسط قیم نگهداری می شود 
۵۰ میلیون تومان کمک بالعوض برای ساخت مسکن به 
آن ها داده می شود که خراسان رضوی با ۱۱۰یتیم دارای 
قیم در کشور، بیشترین کمک بالعوض را برای ساخت 
مســکن ایتام به خود اختصاص داده است که تاکنون 

۴۳نفر کار ساخت مسکن خود را شروع کرده اند.

بهزیستیخراسانرضویخبرداد

یک هزار و ۳۰۰ خانواده دو معلول به باال گرفتار مشکل مسکن

جامعهجامعه



خبرخبر خبرخبر
اصحاب رسانه خواهان برخورد با 

توهین کننده به امام خمینی)ره( شدند

قزوین: در پی توهین رئیس سازمان محیط زیست به 
امام خمینی)ره( اصحاب رسانه استان قزوین با صدور 
بیانیه ای ضمن اعتراض به توهین صورت گرفته نسبت 
به امام خمینی)ره( از مدعی العموم خواستند تا قاطعانه 
با توهین کنندگان برخورد کند. در این بیانیه آمده است؛ 
ما جمعی از اهالی رسانه استان قزوین ضمن محکومیت 
این اقدام قبیح، از قوه قضائیه و دادستانی کشور به عنوان 
مدعی العموم می خواهیم تا با ورود به مسئله و برخورد 
با ایــن پدیده نامیمون موجب التیــام عالقه مندان به 
شخصیت امام راحل شده و همچنین از دولت و ریاست 
جمهوری نیز انتظار داریم با عزل این فرد هتاک، چهره 

دولت را از وجود چنین عناصری پاک نمایند.

 ۱۷۴ معلول گنبدکاووس 
صاحب شغل شدند

گنبدکاووس: سرپرســت اداره بهزیستی گنبد کاووس 
در شــرق استان گلستان گفت: با پرداخت ۶ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون ریال تسهیالت اشتغال زایی قرض الحسنه 
از ابتدای سال ۹۸ تا کنون، زمینه اشتغال ۱۷۴ معلول 

در این شهرستان مرزی فراهم شد.
مســلم نــوروزی اظهار کــرد: از مجموع تســهیالت 
 اشتغال پرداختی به معلوالن گنبدکاووس 3میلیارد و

۹۰۰ میلیون ریال ســال گذشــته و بقیه نیز در سال 
جاری پرداخت شده است. به گفته وی، بیشتر تسهیالت 
اشتغال زایی پرداخت شده به معلوالن گنبدکاووس در 
زمینــه دامداری، کشــاورزی، کســب و کار خانگی و 

واحدهای خدماتی بوده است.

 پایان ساخت و ساز 
مناطق سیل زده لرستان

خرم آباد: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان 
گفت: کار ساخت و ساز مناطق سیل زده این استان به 
اتمام رسیده اســت و تمام افرادی که منزل مسکونی 
آن ها بر اثر سیل آســیب دیده بود به بانک های عامل 

معرفی شدند.
مسعود رضایی افزود: عالوه بر اتمام تعمیر ۲۰ هزار واحد 
ســیل زده، ۱۲ هزار واحد مسکن روستایی این استان 
ساخته و بازسازی شده است. وی تصریح کرد: متقاضیان 
دریافت تســهیالت برای ســاخت واحد مسکونی در 
مناطق روستایی، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام کم بهره 
دریافت کردند. وی افزود: متوسط مقاوم سازی و بهسازی 
واحدهای مسکن روستایی این استان ۷۶ درصد است در 
حالی که این شاخص در کشور ۵۰ درصد برآورد می شود.

افزایش واحدهای صنفی نیمه باز 

زنجان: رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: فعالیت 
واحدهای صنفی به صورت نیمه باز در استان زنجان رو 

به افزایش است.
ناصــر فغفوری با بیان اینکه متأســفانه واحدهایی که 
به صورت نیمه باز در حال فعالیت هستند رو به افزایش 
است، تصریح کرد: برخی واحدهای صنفی به هشدارهای 
صادره بی توجه هستند و اگر پلمب ها انجام نشود قطعاً 
شاهد قانون شکنی سایر اصناف نیز خواهیم بود. با توجه 
به سیاست قوه قضائیه مبنی بر مجازات های جایگزین 
حبس با حکم دادستان، می توان ناقضان پروتکل های 
بهداشتی را به ارائه خدمت به بیماران کرونایی محکوم کرد.

 هزینه بستری هر بیمار کرونایی 
20 میلیون تومان است

زنجان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: 
متوســط هزینه بستری هر بیمار کرونایی ۲۰ میلیون 
تومان است. پرویز قزلباش اظهار کرد: خوشبختانه روند 
نزولی بیماری در دو بخش بستری و سرپایی در استان 
آغاز شده است. این روند در شهرستان ها نیز محسوس 
است. البته زنجان همچنان در پیک بیماری قرار داشته 
و فقط نشانه های خوبی از کنترل بیماری دیده می شود 
که این امر خود را با شروع روند کاهشی نشان می دهد، 
بنابراین امیدواریم با همکاری مردم و مسئوالن، این روند 

شتاب بیشتری به خود گیرد.

 در بوشهرتنها یک نوزاد 
در نهم آذرماه متولد شد

بوشــهر: مدیرکل ثبت احوال اســتان بوشهر گفت: 
شناســنامه ۸۹ نوزاد استان بوشــهر در تاریخ ۹۹/۹/۹ 
صادر شد که به جز یکی از آن ها، بقیه در روزهای پیش 

متولد شده بودند.
اســکندر پاساالر در گفت وگو با خبرنگاران با اعالم این 
خبر بیان کرد: این تعداد نســبت بــه ثبت والدت در 
روزهای قبل افزایش داشــته، اما این موضوع علت آن 
نیســت که همه این نوزادان دقیقاً در تاریخ ۹۹/۹/۹ به 
دنیا آمده باشــند، به این دلیل که امکان دارد روزهای 
قبل  بــه دنیا آمده باشــند، اما ۹۹/۹/۹ بــرای صدور 

شناسنامه این نوزادان اقدام شده است.

 فروش داروهای ترکیبی 
در عطاری ها ممنوع!

سیســتان و بلوچستان: سرپرســت معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان اینکه تنها داروخانه ها 
مجاز به ســاخت و عرضه داروهای ترکیبی )ســاختنی( 
هستند، افزود: ساخت، عرضه و فروش داروهای ترکیبی 
یا اصطالحاً دست ســاز در عطاری های استان به هرشکل 

آن، ممنوع است.
دکتر رضــا کیخا افزود: یکی از وظایف مســئول فنی 
داروخانه به عنوان داروساز، تهیه و آماده سازی داروهای 
ترکیبی )ساختنی( اســت. وی افزود: عرضه و فروش 
هرگونه فراورده گیاهی به شکل قرص، شربت، کپسول، 
کرم، پماد و قطره توسط آن ها، تخلف محسوب می شود.

 ممنوعیت شکار 
در حریم تاالب های لرستان 

خرم آباد: معاون فنی حفاظت محیط زیســت لرستان 
گفت: هرگونه شکار در حریم تاالب و آبگیرهای استان 
به منظور پیشــگیری از بیمــاری آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان ممنوع است. نبی اهلل قائدرحمتی بیان کرد: با 
توجه به اینکه تاالب و آبگیرهای استان در مسیر عبور 
و میزبان پرندگان مهاجر هستند بنابراین احتمال شیوع 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در اســتان وجود 
دارد. وی افــزود: به همین منظــور هیچ گونه مجوزی 
برای شکار پرندگان مهاجر و بومی در این استان صادر 

نمی شود و شکار در تاالب های استان تخلف است.

 ساخت مدرسه و درمانگاه 
برای مهاجران خارجی در ایالم 

ایالم: معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم گفت: مدرسه 
و درمانــگاه اتباع و امور مهاجرین خارجی با اختصاص 

۴میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار ساخته می شود.
محمد نوذری اظهار کرد: این اعتبار برای ســاخت یک 
باب مدرســه ۱۲ کالســه به همراه یــک درمانگاه در 
شهرک شهید کشوری )ســرطاف( از توابع شهرستان 

ایالم اختصاص یافته است.
وی افزود: از این میزان اعتبار 3 میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان برای احداث مدرسه ۱۲ کالسه و ۷۰۰ میلیون تومان 
نیز برای ساخت درمانگاه در این منطقه هزینه می شود.

بودجه های میلیاردی در مسیر اداری گیر کرده است!

 طغیان دوباره فاضالب در خوزستان 
اهــواز- زهــرا ابراهیمی: هنــوز مهر 
توافق نامه اســتانداری، شــهرداری و آب 
و فاضالب خوزســتان به منظور مقابله با 
آبگرفتگی های احتمالی روی کاغذ خشک 
نشده اســت که باران روز گذشته یک بار 
دیگر اقدام های این مســئوالن را محک 
زد و نشان داد آبگرفتگی و مقابله با آن با 

توافق نامه کاغذی قابل حل نیست.
بیســتم مهرمــاه خبــری روی خروجی 
رســانه های دولتی قرار گرفت که حکایت 
از امضای یک توافق نامه مابین استانداری 
به عنوان مقام عالــی اجرایی و همچنین 
شــرکت آب و فاضالب به عنــوان متولی 
اجــرای طــرح فاضــالب شــهری و نیز 
شــهرداری به عنوان مســئول جمع آوری 
آب های ســطحی داشــت و براساس آن 
قرار بود در قالب این تفاهم نامه و همکاری 
مشــترک از تکــرار حادثه ســال قبل و 
آبگرفتگی خانه های مردم جلوگیری شود، 
امــا بارندگی های روز گذشــته تمهیدات 

اندیشیده شده را با خود برد!
در قالب این تفاهم نامه مقرر شــد شرکت 
آب و فاضالب با الیروبــی ۱۵۰ کیلومتر 
مسیرهای انتقال فاضالب و نصب ۷۰ پمپ 
جدید، مسیر انتقال فاضالب را تسهیل و 
سرعت ببخشد تا در صورت بارندگی شاهد 
پس زدگی فاضالب نباشــیم و در همین 
خصوص شهرداری نیز نسبت به الیروبی 

انهار و مسیل های هدایت آب اقدام کند.
 این در حالی است که متأسفانه بار دیگر 
حادثــه آبگرفتگی آذرماه پارســال تکرار 
شــد و محله های خشایار، فرحانی، کیان، 
کوی انقالب، باغ شیخ، کیان پارس، کوی 
فرهنگیان، کوی ملــت، زیتون کارمندی، 
کیان آباد، باهنر، پاداد و بســیاری دیگر از 

معابر شهری به زیر آب رفت.

تکرار واقعهس
آذر ســال گذشــته با آبگرفتگــی منازل 
شــهروندان اهوازی دادستان مرکز استان 

خوزســتان اظهار کرد که 
ســطحی  آب های  دفــع 
قانون  ماده ۵۵  براســاس 
شــهرداری با این سازمان 
اقدام  هیــچ  ولی  اســت، 
از سوی شهرداری  مؤثری 
مشاهده نشده است، وی به 
این نکته هم اشاره کرد که 
عالوه بر شهرداری شرکت 
آب و فاضالب اهواز نیز باید 
در این زمینه پاسخگو باشد.
آذرماه  فاضالب در  بحران 
که  بود  به گونه ای  پارسال 
حتی صدای حجت االسالم 

صادق مرادی، رئیس دادگستری خوزستان 
را هــم درآورد تا آنجا کــه پس از حضور 
در بین آســیب دیدگان اذعان کرد: برای 
مردم، این ســؤال وجود دارد که چرا هنوز 
استان خوزستان باوجود منابع عظیم نفت، 
گاز، آب و برق باید در شــرایطی باشد که 

به هیچ وجه زیبنده مردم نیست!

مسئول کیست؟س
گرچه اســتاندار خوزســتان ماه گذشته 
وعده داد شــهر اهواز و شهرستان کارون 
اگر بارندگی به اندازه ســال گذشته باشد 
دیگر شاهد آبگرفتگی همچون سال قبل 

نخواهیم بود، اما بسیاری از 
مردم چندان به این وعده 

خوشبین نبودند.
در ماه گذشــته همزمان 
بــا امضــای توافق نامــه، 
آبفای  شــرکت  قائم مقام 
 اهــواز نیز اعــالم کرد با 
۷۰ پمــپ جدیــدی که 
شــرکت  ایــن  توســط 
ایستگاه ها  به  و  خریداری 
افزوده  شده است مشکلی 
بــرای پمپــاژ فاضــالب 

نخواهیم داشت.
احمــد باقــری اطمینان 
خاطــر داد مردم اهــواز می توانند امیدوار 
باشــند که شــاهد مشکالت ســال قبل 
نخواهند بود این در حالی است که حاال با 
طغیان فاضالب در اهواز روز گذشته معاون 
بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب 
و فاضالب خوزســتان توپ مشکالت را به 
زمین سایر دستگاه ها انداخت و اذعان کرد: 
پس زدگی فاضالب به دلیل انباشت نخاله 

و ظروف پالستیکی در شبکه بوده است!
فرزان عباســیان در این زمینه برای شانه 
خالی کردن ســازمان متبوعــش از زیر 
بار مسئولیت با اشــاره به ماده ۵۵ قانون 
تشکیل شهرداری ها؛ جمع آوری آب های 

سطحی را از وظایف تکلیفی شهرداری ها 
عنوان کرد.

شاید وقتی دیگرس
مردم و مســئوالن اهواز تاکنون راه های 
متفاوتی را برای جلب توجه به این موضوع 
طی سال گذشته در پیش گرفتند ازجمله 
اقــدام امام جمعه اهواز کــه بدون هیچ 
خطابــه ای در منطقه »عیــن دو اهواز« 
درحالی که نخاله های ساختمانی و آب های 
سطحی نمازگزاران را احاطه کرده بود در 
کف خیابان نماز اقامــه کرد و یا نگارش 
نامــه به مقامات مختلف تــا اینکه لطف 
مقام معظم رهبری شامل حال مردم این 
خطه از سرزمین اسالمی شد و به دستور 
رهبر معظم انقالب ۲۲ مرداد سال ۱3۹۸ 
دستور پیگیری مشکل آب و فاضالب به 
رئیس جمهور داده شد، اما به نظر می رسد 
دولت هنوز در تأمین اعتبارات با مشکل 

مواجه است.
قائم مقام شرکت آبفای اهواز چندی پیش 
در خصــوص رونــد اجرای طــرح جامع 
فاضالب اهواز به دنبال دستور رهبر معظم 
انقالب برای رفع ســریع مشــکل و اجازه 
برداشــت ۱۰۰ میلیون یــورو از صندوق 
توســعه ملی توضیح داد: به دنبال دستور 
رهبر معظم انقالب آقای نوبخت در تاریخ 
 ۱3 تیرمــاه در نامــه ای از ابــالغ اعطای 
۵۷۵ میلیارد تومان اعتبار بدین منظور خبر 

دادند که امیدواریم تخصیص داده شود.
احمد باقری خاطرنشان کرد: در قالب طرح 
جامع فاضالب، اهواز باید ۱۷۶ کیلومتر لوله 
اصلی فاضالب داشته باشد که از این میزان 
۶۲ کیلومتر موجود و ۱۱۴ کیلومتر باقی 

 مانده است.
تأکید  اهــواز  آبفای  قائم مقام شــرکت 
کرد: ســاخت ۹۴ کیلومتر از این شبکه 
فاضالب بــه زودی به قرارگاه خاتم االنبیا 
 ســپرده می شــود که اجرای این طرح 

۲۴ ماه زمان می برد.
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. عبادت کردن- دیکتاتورسابق لیبي که 
سرنگون شد  بیداری اســالمی  جریان   در 
۲. جوان- حمل و نقل 3. دنباله رو سوزن- 
محروم- سبیل- مقابل کل ۴. پرنده وحشي 
 حالل گوشت- خالص- آغشته به چسب 
افســر-  قبیلــه اي در صدراســالم-   .۵
 تلــخ- خاطــر ۶. پایه- ریــل- پرحرفي 
۷. خشک مزاج- نوعي مار خطرناک- تیپا 
۸. بي ایمان- ویتامیــن جدولي- یازده- 
گل شــب بو ۹. درس خوانــده- نوعــي 
 پرتقال با میان بر سرخ رنگ- حمله کردن 
۱۰. عضوي در صورت- محل آغاز رسالت 
پیامبراعظم»ص«- بیع ۱۱. سنگ زینتي- 
صوت ندا- کاش- گل نومیدي ۱۲. مظهر 
کندي سرعت- دهان- سنگ طلق ۱3. دم 
- »مرغ« سربریده- پایتخت ایرلندشمالي- 
 تکرارش اســباب بازي کودکانه اي اســت 
۱۴. فروشــنده ســنگ هاي گران بهــا- 
فارســي »پردآویز«  برابر  تقصیرکار ۱۵. 

را برایــش برگزیده اند- رشــته کوهی در 
کشورمان و نیز نام استانی تازه تاسیس

۱. خــرس چیني- دو زاویــه که مجموع 
 آن ها ۱۸۰درجه شود- شیشه آزمایشگاهي 
۲. پرنده سحرخیز- روزنامه اي چاپ امارات 
3. دشــنام دادن- گرفتن حق-  تردید- از 
علوفه جات ۴. بالنگ- پسوند شباهت- کسي 
که همیشــه در غم و اندوه باشد ۵. ورزش 
مفرح آبي- کوچــک و بزرگ ایراني خلیج 
 همیشــه فارس- کتف- برادر خائن رستم 
 ۶. افراد مورداعتماد- شیشه نشکن- همگي 
۷. نام کوچک »فدرر« تنیســور مشــهور 
سوئیسي- روش هاست و جمع »نحو«- تیز 
۸. خشم و تندي- حرص- مساوي- نماهنگ 
 ۹. ســنگ زیرین آســیاب- گوارا- هزارها 
 ۱۰. نشان مفعولي- مرتع- کبوتر صحرایي 
۱۱. کشوري اروپایي در همسایگي ترکیه 
و یونان- صوت نــداي بي ادبانه- دوتایي- 

آب دهنده ۱۲. ابزاري براي بهتردیدن اشیا کوچک- 
خورشید- وصل شده ۱3. حرف اول انگلیسي- بوي 
ماندگي- رنگي از خانواده زرد - پروردگار ۱۴. لقبی 
که در فوتبال به علی کریمی داده بودند- شکایت کننده 

۱۵. سگ شکاري- از صنایع شعري- خوش خلق

  افقی

  عمودی

ارومیــه: داروی »مایفورتیــک« کــه بــرای جلوگیری 
از پــس زدن پیونــد در بیمــاران کلیوی کاربــرد دارد، 
مدتــی اســت نایــاب شــده و بیمــاران مصرف کننده 
ایــن دارو بــرای تأمیــن آن دچــار مشــکل شــده اند.

داروی مایفورتیک در کنار داروی »سلســپت« دو داروی 
اصلی هســتند که بیماران کلیوی پس از پیوند کلیه باید 
برای جلوگیری از پس زدن پیوند تا آخر عمر مصرف کنند. 
بیماران پیوند کلیه باید با دستور پزشک روزانه این داروها را 
مصرف کنند. گفتنی است در شرایط کرونایی که پیوند کلیه 
بسیار کم انجام می شود، بسیاری از بیماران پیوندی به علت 
کمبود این دارو، نگران پس زدن کلیه هستند و این موضوع 

خانواده های آن ها را نگران کرده است.

کمبود داروس
کمبود دارو بــه دلیل عواقب خطرناکی که برای این گونه 
بیمــاران به همراه دارد در حال حاضر به یکی از مهم ترین 

دغدغه های جدی آن ها تبدیل  شده است.
اعظم اســمی یکی از بیماران کلیوی که به گفته خودش 
از ترس درگیری با کرونا توان خــروج از منزل را ندارد به 
ما می گوید: همسرم بســیاری از داروخانه های شهر را زیر 
پا گذاشــته، اما متأسفانه موفقیت چندانی برای تهیه این 

دارو کسب نکرده است. وی بابیان اینکه تاکنون به دفعات 
با انجمن حمایت بیماران کلیــوی حتی در تهران تماس 
داشــتیم، می افزاید: به ما می گویند به دلیل تأمین نشدن 
ارز و معطل ماندن دارو در گمرک با کمبود مواجه هستیم.

وی با اشــاره به اینکه بیماران پیوند شــده اگر این دارو را 
مصرف نکنند ممکن است پیوند کلیه در آن ها پس زده شود 
و دوباره به کابوس دوران دیالیز بازگردند، ادامه می دهد: تهیه 
و تأمین دارو برای بیمارانی همچون من حکم مرگ و زندگی 

را دارد و نمی توان در خصوص آن تعلل کرد.
وی بابیان اینکه متأسفانه در شهرهای اطراف و حتی استان 
آذربایجان شرقی نیز این دارو کمیاب است، بیان می کند: به ناچار 
برای تأمین دارو همسرم مجبور شده به تهران عزیمت کند.

وی عنوان می کند: من پیش ازاین داروی سلسپت مصرف 
می کردم، اما این دارو به دلیل اینکه نایاب شد مجبور شدم به 
دستور پزشک دارویم را عوض کنم و از مایفورتیک استفاده 
کنم ولی حاال داروی مایفورتیک هم نایاب شــده اســت!

وی خاطرنشان می کند: شرایط کرونا برای ما بسیار خطرساز 
شده است و اگر هر یک از ما به این بیماری مبتال شویم به دلیل 
بیماری زمینه ای کلیه مرگ ما حتمی است، بنابراین امکان حضور 
در اجتماع را نداشته و نمی توانیم از صبح تا شب داروخانه های 
شــهر و یا اســتان های دیگر را برای تأمین دارو ســر بزنیم.

وعده مسئوالنس
در همین زمینه معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
آذربایجان غربی با بیان اینکه متأســفانه کمبود داروهای 
بیماران کلیوی تنها به این استان اختصاص نداشته و تمام 
کشور با کمبود مواجه است، بیان کرد: علت اصلی کاهش و 
کمبود این دو دارو که نیاز اصلی بیماران پیوند کلیه است در 

ترخیص آن ها از گمرکات است.
غفارزاده با تأیید کمبود داروی هــای خاص برای بیماران 
پیوند کلیه ابراز کرد: با تالش ها و پیگیری هایی که از طرف 
ســازمان غذا و دارو در حال انجام است ان شاءاهلل مشکل 

ترخیص حل خواهد شد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی 
خاطرنشان کرد: در صورت حل مشکل ترخیص، داروهای 
خاص بیماران پیوند کلیه ازجمله سلسپت و مایفورتیک طی 
یک هفته تا ۱۰روز در داروخانه های کشور و در استان نیز 

توزیع می شود.

قدس آنالین از آذربایجان غربی گزارش می دهد 

دست و پنجه نرم کردن بیماران کلیوی با کمبود دارو

گزارشگزارش
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