
آغاز فعالیت مراکز تعویض پالک استان از امروز بر دوش خلق مفكن زنهار بار خود را 
رئیس پلیس راهور خراسان رضویحکایت قدس از یک بانوی کارآفرین مشهدی 

»معصومه رخشــی« بانوی ۵۸ ســاله مشــهدی 
کارآفریــن موفقــی اســت کــه تقریبــاً ۲۰ ســال 
مشغول پرورش و تولید بوقلمون است و بدون 
هیــچ حمایتــی تنهــا بــا ۲میلیــون تومــان امروز 
صاحب یک شرکت است.زنان بسیاری در این 
مرز و بوم با به کارگیری هنرشان در گوشه و کنار 

خانه ها پا به پای مردان..

ســرهنگ حمیدرضــا دهنــوی، رئیــس پلیس 
راهــور خراســان رضوی گفــت: برابر مصوبات 
ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا مقرر شــد از روز 
مراکــز  تمامــی  )امــروز(  مــاه  آذر   ۲۲ شــنبه 
تعویــض پــاک و دفاتــر خدمــات خودرویــی 
در خراســان رضــوی فعــال و  نســبت بــه ارائه 

خدمات اقدام کنند... .......صفحه 2 .......صفحه 2 
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پیوست محیط زیستی برای پروژه های بزرگ شهری
با وجود مقاومت مدیرکل برکنار شده

نخستین خانه سازمانی 
تخلیه شد

سرانجام فردی که نظام آموزشی 
کشور را هدف قرار داده بود

 محكومیت
  »سلطان مدرک« 
به حبس و شالق

.......صفحه 3 

.......صفحه 3 
.......صفحه 2 

 حضور گروه های پزشکی 
با محوریت خدمت رسانی 

به مردم حاشیه شهر

جهاد با 
روپوش سفید 

کننــده ای  دلگــرم  گزارش هــای  اخیــر  روزهــای  در 
محوریــت  بــا  جهــادی  گروه هــای  فعالیت هــای  از 
خدمت رســانی در راســتای پیشــگیری از شیوع کرونا 
و یا خدمات به مبتایان منتشــر شــده است که جای 
قدردانی دارد.در یکی از خبرها آمده است 3۰ پزشک، 
داروســاز و پرســتار بــه صــورت داوطلب هــر هفته در 
حاشــیه شــهر مشــهد به ویزیت و غربالگری بیماران 
می پردازند و به طور متوسط ۱۶۰ بیمار را ویزیت کرده 
و دارو تجویــز می کنند.شــاید یک ویزیت ســاده برای 
بســیاری از ما مســئله مهمی نباشــد اما وقتی بدانیم 
افرادی هستند که شاید از آخرین باری که به پزشک 
مراجعه کرده اند سال ها می گذرد و به سبب نداشتن 
پوشــش بیمــه ای و فقر مالی تهیه پــول همین ویزیت 
ساده هم برایشان ناممکن است آن وقت ارزش همین 

همکام شدن چند دقیقه ای آن ها ...

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اعالم کرد 

.......صفحه 2 

با پیگیری های مداوم دادستان مشهد و دستور قاطع قضایی، 
سرانجام نخستین خانه سازمانی از تصرف غیرقانونی یکی از 
مدیران ســابق و برکنارشــده استانی خارج و در اختیار اداره کل 
راه و شهر ســازی خراســان رضوی قرار گرفت. حال باید منتظر 
بــود و دیــد بیــش از 4۰ مدیــر دیگــر کــه آن هــا هم بــه صورت 

غیرقانونی و غیرشرعی در خانه های سازمانی ...

پس از رسیدگی به پرونده فردی که مدارک تحصیلی از دیپلم تا 
پروفسوری را جعل می کرد، سرانجام رأی محکومیت وی صادر 
شــد.بیش از یــک ســال پیــش بود که بــه صورت ویــژه ای رصد 

پرونده فردی باهویت »امیررضا ثابت« که ...

رودپارک مشهد در سال ۱۴۰۰ 
به بهره برداری می رسد

رئیس شــورای اســامی شهر مشهد گفت: مرحله 
نخســت پــروژه رودپارک در فروردیــن ۱4۰۰ و بخش 
بعدی نیز مرداد سال آینده به بهره برداری می رسد.
محمدرضا حیدری اظهار کرد: پروژه رودپارک دارای 
آثــار زیســت محیطی ارزنــده ای بــرای شــهر مشــهد 
اســت و اجرای مســیرهای ویژه دوچرخه، بازی های 
ســاحلی، چندین دریاچه مصنوعی، فضای ســبز و 
باغ های مختلف در رودپارک پیش بینی شده و بدون 
شک پیش بینی چنین عرصه ها و زیرساخت هایی، 
فضا را به لحاظ متغیرهای زیست محیطی بسیار 

مناسب خواهد کرد.

نماینده مجلس خبر داد 

 احتمال افزایش وام ازدواج
 در سال ۱۴۰۰ 

تربــت  نماینــده  زنگنــه،  محســن  طلبــی: 
حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس شورای 
اســامی بــا بیان اینکــه احتمال افزایــش وام ازدواج 
بــرای ســال آینــده بســیار زیاد اســت، تصریــح کرد: 
یکی از مواردی که دولت مبلغ آن را بدون هیچ گونه 
 تغییــری نســبت بــه ســال جــاری در الیحــه بودجه 
ســال ۱4۰۰آورده، وام ازدواج اســت کــه برای هر نفر 
مبلــغ ۵۰میلیــون تومان در نظر گرفته شــده که این 
موضوع با توجه به تورم موجود و افزایش هزینه های 
زندگــی بــرای جوانــان، در جریان بررســی بودجه در 
کمیســیون تلفیــق و صحــن علنــی مجلــس مــورد 

بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی همچنین درباره تعلل برخی بانک های خراسان 
رضــوی در پرداخــت وام ازدواج بــه متقاضیــان بیان 
کــرد: از بانک های اســتان انتظار مــی رود که در این 
زمینه با زوج های جوان همکاری و همراهی داشــته 
باشند و موانع پیش رو برای دریافت این تسهیات 
را بــه حداقل برســانند. بر اســاس بخشــنامه بانک 
مرکــزی وام ازدواج بایــد بــا معرفی تنهــا یک ضامن 
در اختیــار متقاضیــان قــرار گیــرد و بانک هایــی کــه 
ایــن موضوع را رعایت نمی کننــد در حقیقت قانون 
را زیر پا می گذارند که شــورای هماهنگی بانک های 
خراســان رضوی و معاون اقتصادی استانداری باید 
در ایــن زمینه شفاف ســازی و بــا بانک های متخلف 

برخورد کنند.

ساخت پارکی برای ثبت وقایع 
زندگی از تولد تا مرگ در مشهد

احمدرضــا ســامی، مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و 
فضای ســبز شــهرداری مشــهد گفت: باغ زندگی و 
خاطــره بــا رویکرد ثبت پــاک و نام گــذاری درختان 
بــه نــام تازه متولدین، تــازه مزدوجین، اهداکنندگان 
عضــو و یادبــود درگذشــتگان در مشــهد همزمان با 

هفته درختکاری امسال اجرایی خواهد شد.
وی ادامــه داد: برابر برنامه ریزی انجام شــده در این 
طرح، در جمعه پایانی هر ماه شــهرداری مشــهد با 
دعــوت و مشــارکت ثبت نــام کننــدگان، در حرکتی 
نمادین نسبت به کاشت یا ثبت پاک روی درختان 
اقدام خواهد کرد. ارتفاعات جنوب مشهد و اراضی 
پاک معجونی از جمله مکان های پیشنهادی برای 

اجرای این طرح است.
مشــارکت  و  نام نویســی  نحــوه  کــرد:  تصریــح  او 
کــردن  فراهــم  از  پــس  طــرح  ایــن  در  شــهروندان 
زیرساخت های الزم برای اجرای طرح به شهروندان 

اطاع رسانی خواهد شد.

خبرخبرخبرخبر

ســرور  هادیــان: چشــم انتظــاری وجــه 
مشــترک همه مادران اســیران اســت. 
 ۱3۲۱ متولــد  صاحیــان«  »معصومــه 
یکــی از مادرهایــی اســت کــه رزمنــده 
شــهادت  و  اســارت  جانبــازی،  بــودن، 
را  فرزنــد شــهیدش »محمــود خانــی« 
تجربه کرده است.او می گوید: محمود، 
متولــد ۲۵ اردیبهشــت ســال 4۷ و ۱۸ 
ساله بود که به خدمت سربازی رفت و 
همزمان با ســال های دفاع مقدس بود 
اما پسرم گفت باید برای دفاع بروم. در 
روزهای پایانی خدمتش در خوزســتان 
در عملیاتــی که به مدت زیادی مجبور 
شــده بــود، ســینه خیز برود، به شــدت 
مجــروح شــد و یــک هفتــه در تهــران 
تحت درمان بود و بعد به مشهد آمد.

کــه  بهبــودی  از  پــس  می افزایــد:  او 
دوبــاره به جبهه اعزام شــد این آخرین 
دیدارمــان بود. قطعنامه امضا شــده و 

محمــود هــم خدمتش تمام شــده بود 
امــا آخرین بــار که به جبهه اعزام شــد 

دیگر نیامد. 
ایــن مــادر صبور با اشــاره بــه آنکه یک 
ســال از پســرم بی خبــر بــودم، اظهــار 
می دارد: هر چه سراغش را می گرفتم، 
نامش در هال احمر ثبت نشــده بود و 

به عنوان مفقوداالثر اعام شد.
بســیارش،  انتظاری هــای  از چشــم  او 
برایــم تعریــف می کنــد؛ از مانــدن بــه 
انتظــار مفقــودی، اســارت و شــهادت 
کــه بدتریــن روز و شــب های یــک مادر 
اســت. او بیــان مــی دارد: پــس از یــک 
فــراق  ســال چشــم انتظاری و گریــه و 
ســرانجام خبــر اســارتش بــه مــا اعام 
شــد، طبــق قوانیــن نبایــد پســرم را بــه 
اسارت می بردند چون پس از قطعنامه 
اســیر شده بود، اما همان قدر که زنده 
بــود، خوشــحال بــودم. دو ســال هــم 

چشــم انتظاریمان در دوران اســارت او 
ادامــه داشــت، خبرها از شــکنجه های 
اســیران ایرانــی به گوشــمان می رســید 
و نمی دانــم چگونــه ایــن لحظــات کــه 
جگرگوشه ام در دست دشمن شکنجه 

می شد را روایت کنم. 
مادر این شهید، رزمنده، ایثارگر و آزاده 
ســرافراز از لحظه شــنیدن خبــر آزادی 
پسرش می گوید: آن زمان رادیو اسامی 
اســیران را اعــام می کــرد، همســایه ها 

آمدنــد و گفتنــد، اســم پســرت جــزو 
آزاد  هفتــه  ایــن  کــه  اســت  اســیرانی 
می شود. همسایه ها حجله بستند، ۱۵ 
روز از بســتن حجله ها گذشــت و حال 
و هــوای خوبــی در محله مان بود و من 
خوشــحال بودم که پســرم برمی گردد، 
اما محمود نیامد. دلم آشوب بود. بعداً 
متوجه شدم نام اسیر محمود خیابانی 
از رادیو اعام شــده و همســایه هایمان 
مــادر  شــده اند.این  متوجــه  اشــتباه 
صبــور خاطرنشــان می کنــد: محمــود 
که برگشت، نمی شــناختمش، آن قدر 
شــکنجه و آزاردیده بــود که کتفش در 
اثــر ضربــات باتــوم آســیب دیــده و کج 
شــده بــود. بعدهــا فهمیــدم در دوران 
اســارت دچــار بیمــاری حاد کبد شــده 
اســت تا مدت ها افسرده بود، اما هیچ 
نگفــت. برایــم  اســارت  دوران  از  گاه 
ایــن مــادر ۷۸ ســاله تصریــح می کنــد: 

زمــان گذشــت، محمــود بچــه خــاق و 
بااســتعدادی بــود و پــس از آنکــه حال 
روحــی اش بهتر شــد، دوبــاره اختراع و 
ساخت دستگاه هایی در بحث صنایع 
غذایــی را شــروع کــرد، ازدواج کــرد و 
صاحب ســه پسر شــد اما در سال ۸۹ 
بیمــاری ای کــه از ســال ها اســارت بــا او 

همراه بود او را از پا درآورد.
وی توضیــح می دهــد: پســرم مدتی در 
بیمارســتان قائم)عج( بســتری و تحت 
درمــان قــرار گرفت اما در ۱3 آذرماه ۸۹ 
پــس از تحمــل ســال ها درد و رنــج بــه 
یاران روزهای دفاع مقدســش پیوست 
شــهدا  قطعــه  در  رضــا  بهشــت  در  و 
آرام گرفــت.او در پایــان تأکیــد می کند: 
مــادران زیادی ماننــد من روزگار فراق و 
انتظــار و داغ فرزنــد را تحمــل کرده اند 
امیــدوارم حداقــل ایثارهــا در خاطرات 

این روزگار باقی بماند.

گفت و گو با مادر شهید »محمود خانی«

 رزمنده ای که جانبازی، اسارت و شهادت را تجربه کرد

دانشــگاه  محیــط  ســامت  کارگــروه  رئیــس 
علــوم پزشــکی مشــهد گفــت: در قالب اجرای 
آذرمــاه  ابتــدای  از  کرونایــی  محدودیت هــای 
تاکنــون حــدود 4۰۰ واحــد صنفــی متخلــف از 
پروتکل های بهداشــتی در مناطق زیر پوشــش 
این دانشگاه در استان خراسان رضوی پلمب 

شدند.
محمد باباخانی افزود: از ابتدای آذرماه امســال 
تاکنون حدود ۹ هزار بازدید از اداره ها و واحدهای 

صنفــی و خدماتــی اســتان خراســان رضــوی بــا 
هدف تشــدید نظارت بر رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی انجام شــده اســت. در ایــن مدت به 
علــت عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، از 
ســوی بازرســان و کارشناســان بهداشت محیط 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد بیش از هزار و 
۵۰۰ واحــد صنفــی تذکر کتبــی دریافت کرده اند 
که هزار و ۱3۵ مورد از آنان مربوط به شهرستان 

مشهد بوده است. 

بــا  گفــت:  رضــوی  اســتاندار خراســان  معــاون 
صــدور  کار،  و  کســب  فضــای  بهبــود  هــدف 
خراســان  در  اقتصــادی  فعالیت هــای  مجــوز 
رضــوی تســهیل می شــود.علی رســولیان اظهار 
کــرد: دســتگاه های اجرایــی اســتان مصوبــات 
کارگروه هــای مختلــف یــا مــوارد مشــابه را بــه 
طــور کامــل اجرا نمی کنند و ایــن موضوع بهبود 
فرایندهــای مرتبــط با صــدور مجوزها در فضای 

کسب و کار را دچار مشکل کرده است.
وی گفت: بخشی از پاسخ دستگاه های اجرایی 
به اســتعام ها برای شــروع یک کســب و کار یا 
طرح سرمایه گذاری فراتر از قانون است. اصاح 
و تســهیل فرایندهای مربــوط به صدور مجوزها 
در فضای کســب و کار باید در اولویت امور قرار 
گیرند تا بخشــی از مشــکات اقتصادی استان 

حل شود.

پلمب ۴۰۰ واحد صنفی متخلف

 تسهیل صدور مجوز فعالیت های اقتصادی 
در خراسان رضوی 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعای��ت ماده 5 
آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به واگذاری امور 
خدمات شهری بصورت حجمی به مدت دو سال اقدام 
نمایی��د. لذا ش��رکت ه��ای خدماتی واجد ش��رایط می 
توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه به سامانه ستاد 
مراجعه ویا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد  ,ع

99
09
54
0

 تجدید آگهی مناقصه کتبی
 شهرداری گناباد

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع 
عمومی فوق العاده  در شرکت صنایع روشنایی 

سوتارا  سهامی خاص
آگهی دعوت س��هامدارن ش��رکت صنایع روش��نایی 
ش��ماره   ب��ه  ش��ده  ثب��ت  خ��اص  س��هامی  س��وتارا 
3154شناس��ه مل��ی10380190567  جهت تش��کیل  
مجم��ع عمومی ف��وق الع��اده. بدین وس��یله از کلیه 
س��هامداران ش��رکت دعوت می ش��ود تا در جلس��ه 
مجم��ع عمومی فوق العاده در س��اعت 9 صبح . مورخ 
99/10/04  در مح��ل قانونی ش��رکت واق��ع در کیلومتر  
10بزرگ��راه آس��یایی بعد از س��ه راهی فردوس��ی جنب 
کارتن سازی مش��هد به کدپس��تی 9185951571 تلفن 
05135420041 تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند. 

دستور جلسه:  اتخاذ تصمیم در خصوص: 
1- افزایش سرمایه شرکت

2- موارد در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده
  هیئت مدیره شرکت  

ع 9
90
97
54

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده در شرکت صنایع 

روشنایی سوتارا  سهامی خاص

آگهی دعوت س��هامدارن ش��رکت صنایع روش��نایی 
ش��ماره   ب��ه  ش��ده  ثب��ت  خ��اص  س��هامی  س��وتارا 
3154شناس��ه مل��ی10380190567  جهت تش��کیل  
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده.  بدین وس��یله 
از کلیه س��هامداران ش��رکت دعوت می ش��ود تا در 
جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بط��ور فوق الع��اده در 
س��اعت 9 صب��ح . م��ورخ 99/10/03  در محل قانونی 
ش��رکت واق��ع در کیلومتر  10بزرگراه آس��یایی بعد 
از س��ه راهی فردوس��ی جنب کارتن س��ازی مش��هد 
ب��ه کدپس��تی 9185951571 تلف��ن 05135420041 

تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند. 
دس��تور جلس��ه: م��وارد در صالحیت مجم��ع عمومی 

عادی بطور فوق العاده
ع هیئت مدیره شرکت  9

90
97
52

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



حکایت قدس از یک بانوی کارآفرین مشهدی که با 2میلیون تومان پرورش بوقلمون را شروع کرد 

بر دوش خلق مفكن زنهار بار خود را 
حمیــده طاهری: »معصومه رخشــی« بانوی 
۵۸ ســاله مشــهدی کارآفرین موفقی اســت 
که تقریباً ۲۰ ســال مشــغول پرورش و تولید 
بوقلمون است و بدون هیچ حمایتی تنها با 
۲میلیون تومان امروز صاحب یک شــرکت 

است.
زنان بسیاری در این مرز و بوم با به کارگیری 
هنرشــان در گوشــه و کنار خانه ها پا به پای 
مــردان چــرخ زندگــی را می چرخاننــد، زنانی 
کــه هنرشــان زبانــزد همــه اســت، آنجــا کــه 
خوشــه های انگــور را بــرای کشــمش شــب 
یلدا بند می کردند، نان می پختند و از شــیر 
تازه دوشــیده شــده صدها ارمغان خوشمزه 
پــود  و  تــار  کــه  آنجــا  می آوردنــد،   بدســت 
شــعری  پینه هــای  بــا  دســتباف  قالی هــای 
رمزآلود و عاشقانه بود و زمان هایی که عطر 
نان و شیرینی سنتی هوش از سر رهگذران 
کوچه ها می پراکند، همه و همه نمونه هایی از 

کارآفرینی بانوان است.
معصومه رخشی بانوی ۵۸ ساله مشهدی، 
کارآفریــن موفقی اســت که تقریباً ۲۰ ســال 
مشــغول پــرورش و تولیــد بوقلمون اســت و 
بــدون هیچ حمایتی تنهــا با ۲میلیون تومان 
امروز صاحب کسب و کار است. می خواهم 
ابتــدا از خــودش و اینکــه چگونــه بــه فکــر 
پرورش بوقلمون افتاده است بگوید که پاسخ 
می دهد: همســرم زمانی که فرزندانم تقریباً 
یــک و دوســاله بودنــد از دنیــا رفــت؛ هــر دو 
فرزندم دانش آموخته و شــاغل هســتند. او 
ادامه می دهد: آخرین محل خدمتم بخش 
جراحی بیمارســتان امام رضا)ع( بود، زمانی 
کــه دیــدم کار اداری نمی تواند حالم را خوب 
کند به فکر شغل آزاد افتادم، چون پیشینه 
کشاورزی داشتم و همسرم نیز پیش از فوت 
زمین دار و کشــاورز بود پس از کنکاش زیاد 
 به سراغ پرورش بوقلمون رفتم که در سال ۸۱

 کار جدیدی بود.

 تلفات ۲۵۰ جوجه بوقلمون »
در ابتدای کار

این بانوی کارآفرین یادآور می شــود: روز اول 
کارم را تنهــا بــا ۲میلیون تومان آغــاز کردم و 
۵۰۰ جوجــه بوقلمــون گرفتم کــه ۲۵۰ قطعه 
از جوجه هایــم بــه دلیــل تجربــه کــم، تلــف 
شــدند. آن زمان کســی با گوشــت بوقلمون 
آشــنایی نداشت برای همین گوشت مابقی 
بوقلمون ها را کیلویی هزار و ۸۰۰ به کارخانه 
سوسیس و کالباس فروختم که از این بابت 

سود خوبی هم کسب کردم.

همت بلندباالی بانوی »
مشهدی

رخشــی با اشــاره بــه اینکه 
از  بوقلمون هــا  تغذیــه 
ســبزیجات موجــب شــده 
و  خوشــمزه  گوشــت  بــود 
باکیفیتــی داشــته باشــند، 
جایــی  از  امــا  می گویــد: 
کــه زندگــی بــا ســختی ها و 
مشــکالت همراه اســت در 
نوبت بعد تقریباً هزار و ۵۰۰ 
قطعــه جوجه تلفــات دادم 
چــون نظارت درســتی روی 
دســتگاه های جوجه کشــی 
نبــود و جوجه هــا آلــوده بــه 
یــک نــوع قــارچ شــدند و از 

بیــن رفتنــد، این اتفــاق در ســال ۸۳ رخ داد 
و حــدوداً ۳۵ میلیــون تومــان ضــرر کــردم، 
امــا تحمل کــردم زیرا به این نگرش رســیده 
بــودم تــا گرفتاری هــا نباشــد نمی توانــم بــه 
جایــی برســم.او می افزایــد: در ســال ۸۵ از 
محــل تســهیالت طرح هــای زودبــازه دولت 
۲۵۵ میلیــون تومــان وام گرفتــم و مزرعــه  ای 
که اکنون دارم را قولنامه کردم، با ســختی و 
کار زیاد توانستم اقساط را پرداخت کنم در 
سال ۹۳ تنها کسی بودم که در شرق کشور 

باالترین ظرفیت تولید بوقلمون را داشتم.

دومین شرکتی بودم که جوجه مولد »
را وارد کشور کرد

ایــن بانوی کارآفریــن می افزاید: در ســال ۹۳ 

کــه  بودنــد  شــرکت  چنــد 
جوجــه بوقلمــون را از خــارج 
و  می کردنــد  وارد  کشــور 
جوجــه درجــه ۳ را به عنوان 
درجه یک به ما می فروختند 
و مدام تلفات داشتیم، پس 
از مکاتبــات فــراوان بــا یک 
شرکت فرانسوی توانستیم 
آن ها را قانع کنیم که جوجه 
مولــد را بــه خودمان بدهند 
و خوشــبختانه شــرکت مــا 
دومیــن شــرکتی بــود که در 
ایــران جوجــه مولــد را وارد 
فضــای  دربــاره  می کــرد.او 
مزرعــه و تعــداد کارگرانــش 
می گوید: مزرعه کالً قرنطینه 
وارد  کــه  زمانــی  اســت، 
می شــویم بایــد لباس هایمان را عــوض کرده 
و مرتــب دوش بگیریــم و ضدعفونــی کنیم، 
زیــرا کارمــان حســاس اســت، مرزعــه مانند 
یــک سیســتم نیمه اداری اســت و هرکســی 
شــرح وظایــف مخصــوص خــودش را دارد.
او می افزایــد: تقریبــاً ۳۰ کارگــر مســتقیم در 
مزرعــه کار می کننــد و ۳۰ نفر هم به صورت 
غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند، بنده 
هــم تمام وقت مشــغول مزرعه هســتم زیرا 
بایــد دنبــال ذرت، واکســن و... باشــم.از او 
می خواهــم احســاس درونــی اش را راجع به 
شغلش بیان کند. او در حالی که چشمانش 
بارانی شده با گوشه روسری اش اشک هایش 
را پــاک می کنــد و با بغضی کــه در صدایش 
مشهود است، می گوید: خدا را شکر می کنم 

که در مملکت خودم قدمی برداشتم، حس 
می کنم به عنوان یک انسان وظیفه دارم به 
همنوعانم کمک کنم همیــن که دعای خیر 
دو انسان پشت سرم باشد برایم کافی است.

قرار نیست از ابتدا موفق شویم»
ایــن بانــوی کارآفریــن خطــاب بــه جوانــان 
جویــای کار اظهــار می کند: قرار نیســت آدم 
وقتی دســت به کاری می زنــد از همان ابتدا 
موفــق شــود و ســود زیادی نصیبش شــود، 
باید توجه داشــته باشــیم که برای رســیدن 
به نتیجه دلخواه باید تحمل و صبوری کنیم 
بایــد بــه رضــای پــروردگار راضی باشــیم و با 
تــوکل بــر خــدا در راهی که قدم گذشــته ایم 
اســتقامت کنیــم. او در پایــان خاطرنشــان 
می کنــد: بایــد ســعی کنیــم بــا هر اعتقــاد و  
نگرشی به پیشرفت همدیگر کمک کنیم و 
در هر مسئولیتی قرار گرفتیم به بهترین نحو 
ممکــن عمل کنیــم، بزرگ تریــن آرزویم این 
است که هیچ آدم فقیر و نیازمندی در دنیا 

وجود نداشته باشد.

بر دوش خلق مفكن زنهار بار خود را»
بانــوی  ایــن  بــا  گفت وگویــم  کــه  زمانــی 
کارآفریــن کــه در تــک تــک کلماتــش امیــد 
بــه زندگــی و توکل بــر خدا موج مــی زد تمام 
می شــود بــه ایــن فکــر می کنــم کــه زنــان 
ســرزمینم چقــدر مردانــه بــا وجــود تمامــی 
محدودیت هــا ایســتادگی می کننــد و مایــه 
مباهــات و افتخــار ایران اســالمی هســتند. 
مــروت از  اســت  دور  تــوكل  و  »بيــكاری 
 بــر دوش خلــق مفكــن زنهــار بــار خــود را«.

 همکاری ۳۰ هزار بسیجی 
 با طرح »مسجد سنگر سالمت« 

در خراسان رضوی

مســئول بســیج جامعه پزشــکی خراســان رضوی با بیان 
اینکــه در حــال حاضــر ۲ هــزار و ۴۰۰ مســجد در طــرح 
»مسجد سنگر سالمت« فعال هستند از همکاری ۳۰ هزار 
نیروی بسیجی و مسجدی و ۵۰۷ پزشک و پرستار با این 

طرح خبر داد.
دکتر محسن ذاکریان اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و 
۴۰۰ مســجد به عنوان پایگاه ســالمت در خراسان رضوی 
فعــال هســتند کــه از ۲۰ آبان ماه کار خــود را آغاز کرده اند. 
بخشی از کار در این طرح تشکیالت سازی بود که طی آن 
۳۰ هزار نیرو در کل خراســان رضوی ســازمان دهی شــدند 
و ایــن افــراد در قالــب گروه هــای ۱۵ تا ۲۰ نفــره در پایگاه ها 

فعالیت می کنند.

رئیس کمیسیون حمل  و نقل شورای شهر: 

بهره برداری بخشی از خط ۳ مترو 
مشهد تا پایان سال 

مســعود ریاضــی؛ رئیــس کمیســیون عمــران، 
حمــل  و نقــل و ترافیک شــورای اســالمی شــهر 
مشــهد گفت: بر اســاس برنامه ها و در صورتی که اتفاق 
خاصــی رخ ندهــد تــا پایان ســال جــاری خط ۳متــرو در 
محــدوده میــدان شــهدا به حــرم مطهر رضوی و ســپس 
پایانــه مســافربری امــام رضــا)ع( بــه بهره بــرداری خواهد 
رســید که ایــن موضوع عالوه بر کاهش تردد در هســته 
مرکــزی شــهر، خــط ۳ متــرو را بــه خطــوط یــک و ۲ نیــز 
متصل خواهد کرد و تا حدود زیادی بار ترافیکی هسته 
مرکــزی شــهر را کاهش و زائران با مشــکالت کمتری در 

تردد در این منطقه مواجه خواهند شد.

پرستار بیمارستان ابن سینای 
مشهد به شهدای سالمت پیوست

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد از فوت یکی 
از پرســتاران بیمارستان ابن سینای مشهد بر اثر ابتال به 

کرونا خبر داد.
محســن گچ پــزان اظهــار کــرد: ســارا خاتــون تیمــورزاده، 
پرســتار بیمارســتان ابــن ســینای مشــهد بــر اثــر ابتال به 
ویروس کرونا فوت کرده است. وی ادامه داد: این شهید 
راه خدمت، بیش از ۲۸ ســال ســابقه خدمت داشــته و 

یک سال دیگر بازنشسته می شد.

آغاز فعالیت مراکز تعویض پالک 
خراسان  رضوی از امروز

راهــور  پلیــس  رئیــس  دهنــوی،  حمیدرضــا  ســرهنگ 
خراسان رضوی گفت: برابر مصوبات ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا مقــرر شــد از روز شــنبه ۲۲ آذر مــاه )امــروز( 
تمامــی مراکــز تعویض پالک و دفاتر خدمات خودرویی 
در خراســان رضــوی فعــال و  نســبت بــه ارائــه خدمات 
اقدام کنند. متقاضیان مراجعه به این مراکز می توانند 
نســبت به دریافت نوبت دهی اینترنتی از ســایت مورد 

نظر اقدام کنند.

وقف ۲۵ دستگاه اکسیژن ساز و 
کپسول اکسیژن امانی در استان

در راســتای اجــرای نیــت واقــف نیک اندیــش عبــدهللا 
رضــوی میــرزای ناظر، ۲۰ کپســول اکســیژن ۱۰ لیتری به 

ارزش ۷۵۰ میلیون ریال خریداری شد.
بــه گفته مهــدی رحیمی، مدیر درمانگاه موقوفه عبدهللا 
رضــوی، کپســول های اکســیژن تهیــه شــده بــه صــورت 
امانی و کامالً رایگان در اختیار بیماران بســتری شده در 
 منــازل بــرای درمان قرار می گیرد. براســاس ایــن گزارش 
میلیــارد  یــک  ارزش  بــه  اکسیژن ســاز  دســتگاه  پنــج 
ریــال توســط دکتــر حکمت بــه بیمارســتان موقوفه قمر 
بنی هاشــم)ع( شهرستان نیشابور اهدا شد تا به صورت 

امانت در اختیار بیماران کرونایی نیازمند قرار گیرد.

صدور ۳44 پروانه بهره برداری 
صنعتی در خراسان رضوی

صنعــت،  ســازمان  رئیــس  مس فــروش؛  محمدرضــا 
معــدن و تجــارت خراســان رضوی با اشــاره بــه اینکه در 
هشــت ماه ابتدای ســال ۹۹، در این اســتان، ۳۴۴ فقره 
 پروانــه بهره بــرداری صنعتی با ســرمایه گذاری ۲۷ هزار و
 ۸۸۷ میلیارد ریال صادر شــده اســت، گفت: این تعداد 
پروانــه بهره بــرداری بــا اشــتغال ۵ هــزار و ۵۲۹ نفــر در 
خراســان رضوی صادر شــده و از لحاظ تعداد ۱۷ درصد، 
ســرمایه گذاری ۱۰۳ درصــد و اشــتغال ۳۰ درصــد رشــد 

داشته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اعالم کرد 

 پیوست محیط زیستی 
برای پروژه های بزرگ شهری

بهاردوســت: مدیر کل حفاظت محیط زیســت 
خراســان رضــوی گفــت: بــا هماهنگی هایی که 
انجــام شــده هیــچ پــروژه بزرگی اجــازه باز کــردن بودجه 
بــدون انجــام مطالعــات زیســت محیطــی در حوزه هــای 

شهری ندارد.
تــورج همتــی افــزود: معمــوالً زمانی کــه یک پــروژه وزن 
محیــط زیســتی اش کمتــر باشــد و صرفــاً مثــالً جنبــه 
اقتصــادی مــورد نظــر باشــد معیــاری وجــود دارد که در 
اصــل ۵۰ قانــون اساســی هــم آمــده که »هــر اقدامی که 
موجب تخریب و آلودگی محیط زیست شود باید از آن 
جلوگیری شــود« در همین زمینه امســال با نگاه خوبی 
که شورای اسالمی شهر مشهد به قضیه محیط زیست 
داشت گام بسیار مؤثری دراین خصوص برداشته شد. 
بــه ایــن ترتیــب که مصوب شــد همــه پروژه هایی که در 
شهر در حال اجرا هستند باید پیوست زیست محیطی 
داشــته باشــند و حتــی در ایــن خصــوص یــک کمیتــه 
تخصصــی هم تعییــن کردند که ایــن کمیته تخصصی 
در واقــع بــه عنــوان یک کمیته راهبری پیوســت محیط 

زیست شورای اسالمی شهر مشهد تعیین شد.
وی افــزود: ایــن کمیتــه وظیفه دارد مطالعات و بررســی ها را 
مدیریــت کنــد و در حــال حاضــر بــا توجه بــه پیگیری هایی 
کــه توســط شــهرداری در حال انجام اســت، حــوزه معاونت 
خدمات شــهری شهرداری یک تیم نظارتی تعیین کرده که 
وظیفــه اش بررســی و دریافت گزارش های کارفرمایان اســت 
و نواقــص پروژه هــا را در حوزه محیط زیســت احصــا کرده و 
آن هــا را دوباره به پیمانــکاران ابالغ می کند که باید در ادامه 
چه اقدام هایی انجام بدهند.وی در پاسخ به این پرسش که 
این پروژه ها شــامل چه مواردی می شــوند، گفت: پروژه های 
طرح های تقاطع غیرهمســطح و پروژه هــای بزرگ مقیاس و 
حتی ساختمان های اداری شامل این موارد هستند که وقتی 
ایجاد می شوند باید پیوست زیست محیطی داشته باشند.

اعطای تسهیالت به کارکنان 
متقاضی انتقال دائم از مشهد

کوکب موسوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 
خراســان رضــوی گفت: بر اســاس مصوبه هیئــت وزیران، 
تمامی کارمندان رسمی و پیمانی که متقاضی انتقال دائم 
از تهران و کالنشــهرهای مشــهد، اصفهان، تبریز، شــیراز، 
کرج، اهواز و قم به ســایر نقاط کشــور هســتند، مشــمول 
حمایت ها و تسهیالت موضوع این آیین نامه خواهند بود.

او افزود: برای اســتفاده از این تسهیالت، باید حداقل پنج 
ســال از دوره خدمتــی مانــده باشــد. انتقــال کارمنــدان به 
شهرستان های استان تهران و به شهرستان هایی که مرکز 
آن هــا ۵۰ کیلومتــر یا کمتر با ســایر کالنشــهرهای موضوع 
این ماده فاصله دارد، مشمول این تسهیالت نخواهد بود. 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی 
ادامه داد: ایثارگران و فرهنگیان در اولویت استفاده از این 

مصوبه هستند.

خراسان رضوی شب های سردی 
پیش  رو دارد

کارشــناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی خراسان 
رضــوی گفــت: کاهــش دمــای شــبانه در مناطــق مختلف 
اســتان خراســان رضوی همراه با بارش برف و بــاران تداوم 
دارد و این اســتان شــب های ســرد و یخبندانی را پیش رو 
دارد.مرتضــی اثمــری افــزود: کمینــه دمای هــوا در مناطق 
سردســیر و کوهستانی خراســان رضوی در دو شب آینده 
تا ۹ درجه زیر صفر کاهش می یابد و پدیده مه و یخبندان 
طــی ایــن مــدت پیش بینی شــده اســت بــه طوری کــه در 
شب های آینده کاهش بیشتری یافته و یکشنبه شب به 
۶ درجه زیر صفر می رسد و از روز دوشنبه شاهد افزایش 

تدریجی دمای هوا در استان هستیم.

نیشابور رتبه دوم متقاضیان دریافت 
تسهیالت کرونا پس از مشهد 

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
نیشــابور گفــت: بــا توجــه بــه تعــداد متقاضیــان دریافت 
تســهیالت کرونــا، شهرســتان نیشــابور رتبــه دوم اســتان 
داراست.محمداســماعیل  مقــدس  مشــهد  از  پــس  را 
جــاری،  ســال  آبــان  پایــان  تــا  کــرد:  عنــوان  اعتمــادی 
تســهیالت  دریافــت  بــرای  پرونــده  فقــره   ۱۰۷ تعــداد 
 کرونــا در حــوزه گردشــگری و صنایــع دســتی بــا مبلــغ
۲۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال در سامانه ثبت شده است. 
وی ادامــه داد: از مجمــوع مبلــغ تســهیالت درخواســتی 
توسط متقاضیان، تاکنون مبلغ ۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون 
ریال از طریق بانک های عامل پرداخت قطعی انجام شده 

و مابقی نیز در حال طی فرایند پرداخت است.

قرار نیست آدم وقتی 
دست به کاری می زند از 
همان ابتدا موفق شود 
و سود زیادی نصیبش 
شود، باید توجه داشته 
باشیم که برای رسیدن 
به نتیجه دلخواه باید 
تحمل و صبوری کنیم

بــرشبــرش

خبرخبر خبرخبر
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فضای مجازی: 

محمدزاده: در روزهای اخیر گزارش های دلگرم کننده ای از 
فعالیت های گروه های جهادی با محوریت خدمت رسانی 
در راســتای پیشــگیری از شــیوع کرونــا و یــا خدمــات بــه 

مبتالیان منتشر شده است که جای قدردانی دارد.
در یکــی از خبرهــا آمــده اســت ۳۰ پزشــک، داروســاز و 
پرســتار بــه صــورت داوطلب هر هفته در حاشــیه شــهر 
مشــهد بــه ویزیــت و غربالگری بیمــاران می پردازند و به 
طــور متوســط ۱۶۰ بیمــار را ویزیــت کــرده و دارو تجویــز 

می کنند.
شاید یک ویزیت ساده برای بسیاری از ما مسئله مهمی 
نباشد اما وقتی بدانیم افرادی هستند که شاید از آخرین 
بــاری کــه به پزشــک مراجعه کرده اند ســال ها می گذرد و 
به ســبب نداشتن پوشــش بیمه ای و فقر مالی تهیه پول 
همین ویزیت ســاده هم برایشان ناممکن است آن وقت 
ارزش همیــن همکالم شــدن چند دقیقــه ای آن ها با یک 

پزشک را بهتر درک می کنیم.
گزارش دیگر حاکی از فراگیر شدن پویش مسجد سنگر 
ســالمت اســت کــه بــه گفتــه متولیــان اســتانی در قالب 
ایــن پویــش تاکنــون نزدیــک بــه ۳۰ هــزار نفــر در حــدود 
۲هــزار و ۵۰۰ مســجد در اســتان ســازماندهی شــده اند و 
خدمات مختلفی از جمله مشاوره تلفنی به شهروندان و 
شناسایی مبتالیان به کرونا تا کمک های معیشتی به این 

افراد در دوره قرنطینه را ارائه می دهند.
آن گونــه کــه در اســناد تاریخــی آمده مهــرورزی از جمله 
آیین هــای رســمی ایــران زمین بــوده و همــواره ایرانیان به 
مهربانی شهره بوده و هستند و تنها بهانه ای کافی است 

تا مهربانی خود را هدیه کنند و هر گاه در مواقع بحرانی 
تصمیــم به ورود مــردم برای کمک و امدادرســانی گرفته 
شــده شــاهد اتفاق های شــیرینی بوده ایم که هیــچ گاه از 
طریــق دســتورات دولتــی و ســازمانی قابــل تجربــه کردن 

نیستند.
با این اوصاف در کنار تمام تلخی های شیوع ویروس کرونا 
یــک بــار دیگــر به ما یادآوری شــد که با هم بــودن و برای 
هــم نگــران شــدن قدرتــی می دهــد که حــس واقعی یک 
ملــت بــودن را بهتر از هــر زمان دیگــری برایمان ملموس 
می کنــد از همیــن رو این روزها گروه های جهادی بهانه ای 
شــده تا عده ای روحشــان سرمست مفید بودن شود و با 
دعای خالصانه و ســاده یک پیرزن یا شــخص نیازمندی 

در حاشیه شهر غرق در حظی روحانی شوند.
خالصــه اینکــه ایــن روزهــا ماننــد تمــام مــوارد بحرانــی 
کمک رســانی و بــه فکــر یکدیگــر بــودن چــه بــه صــورت 
ســازمانی و تحت عناوین شــناخته شده و چه به صورت 
خودجــوش و بــی نام و نشــان مانند نســیمی امیدبخش 
همــه جــا مــی وزد و هــر روز قدرتمندتــر و شــفابخش تر 
می شــود.همچنان که در ابتدای مطلب هم اشاره کردیم 
قدردان تک تک آدم هایی هســتیم که بی بهانه و از ســر 
 ذوق عضــو همیــن گروه هــای جهــادی شــده اند امــا یــک 
ای کاش کوچک در ذهنمان هست که ای کاش متولیان 
و تصمیم ســازان ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا از ایــن 

ظرفیت ها برای آموزش مردم استفاده می کردند.
بــه راســتی اگــر اواخر ســال گذشــته یا اوایل ســال جاری 
گروه های جهادی در گوشــه و کنار شــهرها و یا در همین 

مساجد آموزش و آگاهی رسانی درباره موضوعات مرتبط 
با این بیماری را در دســتور کار خود قرار می دادند امروز 
در چــه وضعیتی بودیــم آیا آمار مرگ و میرها باز هم باال 
بــود.ای کاش آن روزهــا کــه ذهن شــهروندان درگیر تهیه 
دستکش بود و همه چیز نایاب شده بود آموزش صحیح 
می دادنــد که رفتارهــای مخاطره آمیزمان کمتر می شــد و 

ناخواسته ناقل این ویروس نمی شدیم.
همیشــگی  اصــل  همــان  براســاس  اینکــه  آخــر  کالم 
پیشگیری بهتر از درمان است ای کاش از توان مردمی و 
گروه های جهادی برای آموزش همگانی اســتفاده می شد 
تــا امــروز انرژی همه صــرف مبارزه با ویروس در گوشــه و 

کنار شهر نشود.
گروه جهادی شهید حججی دانشکده پزشکی دانشگاه 
آزاد اسالمی مشهد با حضور در مناطق محروم به ویزیت 

رایگان و غربالگری بیماران پرداختند.
۳۰ پزشــک، داروســاز و پرســتار بــه صــورت داوطلــب هر 
هفتــه در حاشــیه شــهر مشــهد بــه ویزیــت و غربالگــری 
بیماران می پردازند و به طور متوسط ۱۶۰ بیمار را ویزیت 

کرده و دارو تجویز می کنند.

ســیدمحمدرضا  هاشــمی، فرمانــدار شهرســتان مشــهد 
گفت: در راستای کنترل بازار و برخورد با گران فروشی، از 
ابتدای آذر ماه با همکاری و هماهنگی های صورت گرفته 
بــا دیگــر دســتگاه های متولی، طــرح تشــدید نظارت ها و 
از  برخــی  سوءاســتفاده  از  جلوگیــری  بــرای  بازرســی ها 
سودجویان در تأمین و نظارت بر توزیع کاالهای اساسی 
از قبیل تخم مرغ، برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز 

برای ساماندهی بازار صورت پذیرفته است.
فرماندار مشــهد افزود: برابر جمع بندی های انجام شــده 
 از ســوی ســازمان  صمــت در ایــن بــازه زمانــی بیــش از
۱۷ هزار مورد بازرسی صرفاً مرتبط با کاالهای اولویت دار 
از واحدهــای صنفــی انجام شــده و در مجموع هزار و ۲۵ 
فقــره پرونــده تخلــف بــه ارزش بیــش از ۱۸ میلیــارد ریال 

تنظیم شده است.

حضور گروه های پزشکی با محوریت خدمت رسانی به مردم حاشیه شهر

جهاد با روپوش سفید  

انجام بیش از ۱۷ هزار بازرسی در بازار مشهد از ابتدای آذر 

دیدگاهدیدگاه

بازاربازار



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانشمالی:

۶۲درصد از اراضی ملی استان 
سند دارند

مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری خراسان شــمالی 
گفت: امسال ۶۸۴هزار و ۸۰۶ سند مالکیت تک برگ 
اراضی ملی در استان صادر شد که بیشترین رشد را از 

ابتدای اجرای طرح کاداستر دارد.
حســن وحیــد اظهــار کــرد: هم اکنــون یــک میلیــون  و 
۲۶۷هزار و ۴۷۳ هکتار  از اراضی ملی دارای سند تک 
برگ شده اند و این در حالی است که تا پایان سال ۹۸، 
فقــط ۵۸۲ هــزار و ۶۶۴ هکتار از اراضی ما دارای ســند 
بــود. وی بــا بیان اینکه گســتره اراضی ملی ۲میلیون و 
۳۳هزار است، اظهار کرد:  تا امروز ۶۲درصد از اراضی 
ملی ســنددار شــده اند. وحید اظهار کرد: تا پایان آبان 
ماه امسال نیز یک میلیون و ۵۴۵هزار و ۵۹۴ هکتار از 

اراضی ملی استان تثبیت شده اند.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح کاداســتر در خراسان شــمالی 
تــا ســال آینده بــه اتمام می رســد، افــزود: هم اکنون در 
۷۵درصد از اراضی استان این طرح انجام شده است.
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیــزداری خراسان شــمالی 
افــزود: ایــن طــرح در راز و جــرگالن بــه طور کامــل و در 
شهرســتان های گرمه ۹۶درصد و در جاجرم ۹۸درصد 
حــال  در  نیــز  دیگــر شهرســتان ها  در  و  شــده  اجــرا 

اجراست.

بهمنظورحمایتازبانوانتولیدکنندهخراسانرضوی

بازار مجازی ویژه شب یلدا فعال شد

اســتانداری  خانــواده  و  بانــوان  امــور  مدیــرکل 
خراسان رضوی گفت: بازار مجازی ارغوان ویژه بانوان 
تولیدکننــده اســتان و در حمایــت از زنان سرپرســت 

خانوار فعال شد. 
طاهــره طهماســبی افــزود: شــیوع کرونــا موجب شــد 
بســیاری از کســب وکارها با چالش روبه رو شــوند که 
زنان تولیدکننده بیش از مردان دچار مشکل شده اند. 
وی ادامــه داد: خراســان رضوی از اســتان هایی اســت 
که بیشــترین نرخ مشــارکت اقتصادی و کمترین نرخ 
بیــکاری زنــان را دارد و زنــان این اســتان در حوزه های 

مختلف وارد بازار کار شده اند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی 
گفت: بسیاری از زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست 
بــا آموزش هــای کاربردی ماننــد دوره هــای آموزش فنی 
و حرفــه ای توانســته اند مهارت های حرفــه ای بیاموزند 
و کاالهــای باکیفیــت مطلــوب تولیــد کننــد و اکنــون با 
محدودیت های ناشی از کرونا نیاز به بستر و امکاناتی 

دارند که بتوانند بر این محدودیت ها غلبه کنند.
وی افــزود: در ایــن راســتا به منظــور حمایت از بانوان 
تولیدکننده در این استان، بازار مجازی »ارغوان« در 
فضــای اینســتاگرامی راه انــدازی شــد تــا  محصوالتی 
 کــه مناســب با نیاز روز هســتند، در ایــن فضا عرضه

 شوند.
طهماســبی ادامــه داد: در این بازار مجــازی ۵۰۰  قلم از 
محصوالت تولید شــده توســط حدود ۱۵۰ نفر از بانوان 
سرپرســت خانــوار و بدسرپرســت ایــن اســتان نظیــر 
صنایع دستی، کیک و دسر، عرقیات و خشکبار و انواع 
پوشــاک با ارائه مشــخصات محصــول و قیمت عرضه 
می شــود و بازدیدکننــدگان از این صفحــه می توانند در 

صورت تمایل محصوالت را خریداری کنند.
وی گفــت: همچنیــن در ایــن بــازار، نمایشــگاه ارغــوان 
ویژه شــب یلدا تا ۳۰ آذر ماه فعال شــده و امکان خرید 
اینترنتی خدمات و محصوالت به آسانی و بدون مراجعه 
https://instagram.com/ حضوری از طریق آدرس

bazarearghavan فراهم شده  است.

 متهمان پرونده اشیای عتیقه 
در چنگ قانون 

فرمانده انتظامــی شهرســتان فیروزه از کشــف اشــیای 
عتيقه و دستگیری دو متهم خبر داد. 

ســرهنگ حمیدرضــا خوشــخو گفــت: در پــي كســب 
اخبار و اطالعات دقيقی مبني بر اینکه دو  قاچاقچی 
تعدادی اشــیای عتیقه در محدوده شهرســتان فیروزه 
کشف  کرده اند و قصد فرار دارند، دستورات الزم برای 

بررسی پرونده صادر شد.
سرهنگ خوشخو گفت: مأموران انتظامی در اقدامی 
از  بازرســي  در   و  دســتگیر  را  متهمــان  غافلگیرانــه 
مخفیگاه آنان ۲۵ عدد ظروف ســفالی و فلزی عتیقه 

كشف كردند. 
وی تصریــح کرد: متهمان بــه مراجع قضایی معرفی و 
برابر اظهارنظر اولیه كارشناسان ميراث فرهنگي، قدمت 
اشیای كشف شده مربوط به دوره پیش از اسالم بوده و 

ارزش گذاری ريالي آن اعالم خواهد شد.

 کشف محموله موادمخدر 
در پی تماس مردمی با تلفن 113 

دستگیری و انهدام اعضای سه باند قاچاقچیان سابقه  دار 
توزیع کننده موادمخدر صنعتی و سنتی در مشهدمقدس 
توسط اداره کل اطالعات خراسان رضوی و منجر به کشف 

بیش از ۷۰۰کیلوگرم انواع موادمخدر شد.
پنجشنبه گذشته گزارش مردمی به شماره تلفن ۱۱۳ اداره 
کل اطالعات واصل شــد که اشــاره به تحرک مشــکوک 
دو دستگاه خودرو پراید و پی کی در نزدیکی پمپ بنزین 
انتهــای خیابــان آیــت هللا عبــادی داشت.براســاس این 
گزارش، با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ارزیابی خبر، 
تیم های عملیاتی به محل مذکور اعزام شدند که در نتیجه 
پس از توقیف خودرو پراید، ۲۳۴کیلوگرم انواع موادمخدر 
شامل شیشه،هروئین و تریاک که به صورت آشکار روی 
صندلــی پرایــد قرار داشــت، کشــف و در این رابطه ســه 
متهم که تمامی آن ها سابقه دار هستند، دستگیر شدند.
همچنین در دو عملیات دیگر در دو روز متوالی توســط 
ســربازان گمنام امام زمان»عج« در مشهدمقدس، ۴۸۰ 
کیلوگرم انواع موادمخدر از قاچاقچیان در مشهد کشف 
و در این زمینه ۱۱نفر از عوامل خرید و فروش مواد مخدر 

دستگیر و ۶دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

دراقدامیقاطعوتوسطتعزیراتحکومتی
خراسانرضویصورتگرفت

 ضبط خودرو قاچاقچیان پارچه 
به نفع دولت

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان خراســان رضوی از 
محکومیــت ۲ میلیــاردی قاچاقچیــان پارچــه و ضبــط 

خودروهای آن ها به نفع دولت خبر داد.
سیدمرتضی مدنی در این زمینه گفت: حسب گزارش 
واصلــه از پلیــس شهرســتان کاشــمر در اجــرای کنترل 
محورهــای مواصالتــی به کاشــمر و در جریان ایســت و 
بازرسی در محور کوهسرخ، از دو دستگاه خودرو پژو۴۰۵ 
و وانــت پرایــد مقادیری پارچه به وزن ۹۹۵ کیلوگرم و ۲۵ 
جفت کفش خارجی مظنون به قاچاق کشف شد و پس 
از تنظیم صورتجلسه، متهمان به همراه کاالهای مکشوفه 
تحویل پلیس آگاهی کاشمر شدند. از سوی دیگر مرجع 
مذکور نیز گزارش کشف و صورتجلسه تنظیمی را به اداره 

تعزیرات حکومتی شهرستان کاشمر ارسال کرد.
مدنی افزود: پس از ثبت گزارش و اجرای تشریفات قانونی  
و تفهیم اتهام حمل و نقل کاالی قاچاق به عامالن این 
اقدام، استعالمات انجام شده و ارزش گذاری کاالی تخلف 
صورت گرفته احراز شد. از همین رو عالوه بر ضبط کاال و 
خودرو های حامل محموله قاچاق به نفع دولت، متهمان 
پرونده جمعاً به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۵ میلیون و ۶۲۴ هزارو 
۷۱۵ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند و رأی 

صادره در مرحله اجراست. 

آتشنشانیمشهدخبرداد

تانکر حمل روغن واژگون شد 
راننده جان باخت 

مدیر منطقه سوم عملیات آتش نشانی مشهد گفت: در 
پی اعالم واژگونی یک خودرو سنگین، نیروهای آتش نشان 
از چندین ایستگاه برای جلوگیری از آتش سوزی احتمالی 
تانکر واژگون شده حامل روغن سوخته در اتوبان مشهد 

به باغچه اعزام شدند.
آتشپاد سوم حسن نجمی گفت: در پی تماس تلفنی 
رانندگان عبوری با سامانه ۱۲۵ مبنی بر واژگونی تانکر 
حمــل روغــن ســوخته، ســتاد فرماندهــی بــا توجــه به 
حساسیت موضوع آتش نشانان ایستگاه های شماره ۹و 
۳۹  را به محل حادثه در اتوبان مشهد به باغچه حوالی 

آرامگاه خواجه مراد اعزام کرد.
مشــهد  شــهر  آتش نشــانی  در  مقام مســئول  ایــن 
خاطرنشان کرد: به دلیل نشت شدید روغن سوخته 
از مخــزن ایــن تانکــر، آتش نشــانان پــس از ســاعتی 
عملیات پاکســازی و ایمن سازی محیط را انجام داده 
و سپس این تانکر واژگون شده توسط عوامل مربوط 
بــه صــورت ایمــن به حالــت اولیــه درآورده و به مکان 
امن منتقل شد.جســم بی جان راننده میانســال این 
خودرو که به دلیل شــدت ســانحه در دم فوت شــده 
بود نیز تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد 
و علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوط در 

پلیس راه در دست بررسی است.
همچنین آتشــپاد ســوم حســن نجمــی، مدیر منطقه 
۳ آتش نشانی مشهد در تشریح حادثه گازگرفتگی با 
گاز منوکسید کربن که منجر به فوت مرد میانسال در 
جاده میامی شــد، گفت: با حضور نجاتگران ایســتگاه 
شــماره ۴۹ در محل مشخص شد، استفاده خطرناک 
و غیراستاندارد از اجاق خوراک پزی برای گرم کردن اتاق 
سرایداری در یک کوره آجرپزی در جاده میامی در شرق 

مشهد، منجر به این حادثه غم انگیز شده است.

عقیــلرحمانــی: بــا پیگیری هــای مــداوم 
دادســتان مشــهد و دستور قاطع قضایی، 
سرانجام نخستین خانه سازمانی از تصرف 
غیرقانونی یکی از مدیران سابق و برکنارشده 
اســتانی خــارج و در اختیــار اداره کل راه و 
شهر سازی خراسان رضوی قرار گرفت. حال 
بایــد منتظــر بــود و دید بیــش از ۴۰ مدیر 
دیگــر که آن ها هــم به صورت غیرقانونی و 
غیرشــرعی در خانه های ســازمانی حضور 
دارند، بیت المال را پس خواهند داد یا باز 

هم دادستانی باید وارد گود شود.

پیگیری مستمر رسانه ای »
۱۹ آبان ماه سال جاری بود که اطالعاتی به 
تحریریه روزنامه قدس واصل شد و به این 
واقعیت تلخ اشــاره کرد که مدیرکل ســابق 
تعزیــرات حکومتی خراســان رضوی حدود 
هفــت ماه پس از بازداشــت و عزل شــدن 
از سمتش، خانه سازمانی ویالیی را که در 
یکــی از بهترین خیابان های بولوار ســجاد 

واقع شده تخلیه نمی کند.
بــا توجــه به اینکــه این اقدام خالف شــرع 
و قانــون بــود، پیگیــری ماجــرا در دســتور 
کار تیــم رســانه ای قرار گرفــت. از همین رو 
و در نخســتین مرحله پــی بردیم که خانه 
ســازمانی مــورد اشــاره توســط اداره کل راه 
و شهرســازی تحویــل ایــن فرد شــده، برای 
همیــن و پس از انجام هماهنگی های الزم 
به سراغ معاون وقت مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضوی 
رفتیم.رضــا ناصــری در واکنش بــه چرایی 
عدم تخلیه واحد مسکونی توسط مدیرکل 
ســابق تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 

گفت: این افراد از سال ۹۲ 
در خانه سازمانی  ساکن و 
تا سال ۹۷  هم طبق قانون، 
مجــاز بــه ســکونت در آن 
مــکان بودند، چون هر فرد 
می توانــد فقــط پنج ســال 
در خانه سازمانی سکونت 

داشته باشد.
و  مســکن  وقــت  معــاون 
و  راه  اداره کل  ســاختمان 
شهرسازی خراسان رضوی 
به پیگیری هــای بی نتیجه 
اشــاره  گرفتــه  صــورت 

و در تشــریح آن عنــوان کــرد: نخســتین 
اخطــار تخلیه واحد مذکــور را در تاریخ ۲۸ 
اردیبهشت ماه جاری برای این فرد ارسال 
کردیــم و پــس از آن دومیــن نامــه اخطــار 
تخلیــه هــم ۲۲ مرداد ماه گذشــته صادر و 

ارسال شد.
یکــم  تاریــخ  در  هــم  بــاز  کــرد:  بیــان  وی 
مهرمــاه ســال جــاری و پیــرو نامــه رئیــس 
کل دادگســتری خراســان رضوی، نامــه ای 
دیگر به مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی 
خراســان رضوی زدیــم و در آن اشــاره شــد 
طبق دستور مقام قضایی هر چه سریع تر 
واحد سازمانی را تخلیه کنید. در آن نامه 
هم اعالم شــد که اگر محل تخلیه نشــود، 
بــه صورت یکطرفه مراحــل تخلیه صورت 

خواهد گرفت.
پــس از انتشــار ایــن گــزارش بازهــم ماجرا 
را رصــد کردیــم تــا پــی ببریــم ماجــرا چــه 
ســرانجامی خواهد داشت. در این مرحله 
موضوع را از حوزه دادســتانی مرکز استان 

پیگیــری و بــه ایــن نتیجه 
دادســتان  کــه  رســیدیم 
مشهد برای احقاق حقوق 
معــاون  از  بیت المــال 
مرکــز  دادســرای  قضایــی 
خواســته  خراســان رضوی 
است با قاطعیت ماجرا را 
پیگیری و دستورات الزم را 

صادر کند.

اخم دادستانی به »
مدیر برکنار شده

اطالعاتــی  رو  همیــن  از 
ماجــرا  ایــن  گویــای  کــه  آوردیــم  بدســت 
بــود کــه معــاون قضایــی دادســرای مرکــز 
خراســان رضوی هــم دســتور تخلیــه خانه 
ســازمانی را تــا تاریــخ ۱۷ آذر مــاه صــادر و 
در اختیــار معاونــت حقوقــی اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی قرار داده است.
باز هم منتظر می مانیم و مشخص می شود 
مدیرکل سابق و برکنار شده مانند قبل در 
تاریخ اعالمی خانه را خالی نکرده است. با 
انعکاس ماجرا به دادستانی، معاون قضایی 
دادســتان مرکــز اســتان دســتور می دهــد 
تیم های عمل کننده در صورت عدم تخلیه 
منزل ویالیی که بیش از ۴۰۰ متر وسعت 
داشت، با همراهی نیروی انتظامی اعمال 
قانون کرده و لوازم این فرد را خارج و خانه 

سازمانی را پس بگیرند.
ازهمیــن رو مــا هــم چهارشــنبه گذشــته 
همزمان با حضور کارشناسان اداره حقوقی 
اداره کل راه و شهرسازی و مسئول اجرائیات 
کالنتری سجاد، مقابل خانه این فرد حاضر 

شدیم.مســئول برکنار شــده پــس از آنکه 
متوجه می شــود این بار کار بیخ پیدا کرده 
و راهی برای ماندن وجود ندارد، از مأموران 
خواست تا صبح روز بعد)پنجشنبه( ساعت 
۹  مهلت بدهند تا او محل را تخلیه کند. 
در حاشیه  این اقدام، از کارشناس حقوقی 
اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضوی 
می پرسیم اگر فرد متصرف منزل سازمانی 
را فــردا هم تــرک نکند، نتیجه چه خواهد 
بود که امینی پاسخ داد: در صورت تخلیه 
نکردن منزل سازمانی، طبق دستور قضایی 

لوازم منزل او از خانه خارج خواهد شد. 

40 خانه دیگر فراموش نشود»
صبــح روز بعــد مجــدد به محــل می رویم. 
ســاعت حــدود ۹:۳۰، ســرهنگ قربان پور؛ 
مسئول اجرائیات کالنتری سجاد به همراه 
راه  اداره کل  حقوقــی  کارشــناس  امینــی؛ 
وشهرســازی به محل می آیند و مشخص 
می شود که سرانجام به واسطه اجرای قاطع 
دستور قضایی، مدیرکل برکنار شده و سابق 
تعزیــرات حکومتی خراســان رضوی، خانه 
ویالیی چند صدمتری را تخلیه کرده است. 
در ادامه دیگر مراحل قانونی مانند تحویل 
کلید و... صورت می گیرد و نخستین خانه 

سازمانی آزاد می شود.
بــا توجــه به اقــدام قابــل قدردانــی صورت 
گرفته از ســوی دادســتانی، حال باید دید 
بیــش از ۴۰ خانــه ســازمانی دیگــری کــه 
سال هاست در اختیار مدیرانی قرار دارد که 
حق سکونت در آن را ندارند، بدون برخورد 
قهری دادســتانی پس داده خواهد شــد یا 

این گونه نمی شود.

پسازپیگیریهایقدسباوجودمقاومتمدیرکلبرکنارشده

نخستین خانه سازمانی تخلیه شد
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رحمانی:ترفند اعضای باند کالهبرداری 
در پوشش ارائه کارت طالیی امدادخودرو 
با نام » استارت آپ شهرالکترونیک« زمانی 
نقش برآب شــد که آن ها نمی دانســتند 
یک قاضی ویژه دادســرای فضای مجازی 
مشــهد را هــدف کالهبــرداری خــود قرار 

داده بودند.
ویــژه  قاضــی  قنبــری راد،  غالمرضــا 
و  عمومــی  دادســرای  فضای مجــازی 
ایــن  در  خراســان رضوی  مرکــز  انقــالب 
زمینه گفت: اواخر هفته گذشــته فردی 
بــا یــک شــماره ای کــه نشــان مــی داد از 
سرشماره های تلفن های دیجیتال است، 
بــا من تمــاس گرفته و مدعی شــد کارت 
بیمــه طالیی خودرو شــما صادر شــده و 
بــه آدرس شــما ارســال خواهد شــد. وی 
تصریــح کرد: فرد تماس گیرنده که اظهار 
می کــرد خدمــات ویــژه ای در ازای تحویل 
این کارت به شما و در زمان های مورد نیاز 
داده خواهد شــد، مبلــغ تحویل کارت را 

۲۰۰ هزارتومان اعالم کرد.
قاضــی قنبــری راد ادامه داد: بــا توجه به 
اینکه در جریان بودم که کالهبرداری های 
متعددی با همین پوشش از شهروندان 
در مشهد و دیگر شهرهای کشور صورت 

گرفتــه اســت و شــرکت اســتارت آپی بــه 
ایــن نــام مجــوز ارائه ایــن گونــه خدمات 
را نــدارد، بــا عامالن این اقــدام به منظور 
دســتگیری آنان در یکی از مناطق شــهر 
قرار گذاشــته شد. همزمان و در فرصتی 
که وجود داشت موضوع به مأموران اداره 
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان 
منعکس و دســتورات الزم در این زمینه 

صادر شد.
دادســرای  فضای مجــازی  ویــژه  قاضــی 
عمومــی و انقــالب مرکز خراســان رضوی 
افــزود: پــس از حضــور مأمــوران پلیــس، 
پیک این شــرکت واهی دستگیر و محل 

تهیه بســته های کارت طالیــی بی هویت 
هــم معلوم شــد. در ایــن مرحله همراه با 
رئیــس اداره جعــل و کالهبرداری پلیس 
آگاهــی اســتان محل حضور دیگــر افراد 
کالهبردار هم مورد بازرسی قرار گرفت و 
از دفتری که هیچ نام و نشــانی نداشت، 
چندین بسته دیگر که روی برخی از آن ها 
درج شده بود مشهد- فوری!، کشف شد.

در ایــن زمینه هم دو نفر دیگر دســتگیر 
شدند و بررسی های بیشتر نشان می داد 
آن هــا به صــورت میانگین در هر روز ۱۰۰ 
شهروند مشــهدی را طعمه کالهبرداری 

خود کرده بودند.

این مقام قضایی بیان کرد: از ســوی دیگر 
مشخص شد در گذشته برخی از طعمه ها 
وقتی پی به کالهی که سرشان رفته بردند، 
از ایــن افــراد اعــالم شــکایت کــرده بودند 
کــه عامــالن ایــن اقــدام با پرداخــت وجه، 
رضایت کتبی از شکات گرفته و برخی از 
شهروندان هم به واسطه آنکه رقم ناچیز 

بوده از پیگیری صرف نظر کرده اند.
قاضی قنبری راد گفت: همچنین شواهد 
موجود حاکی از آن بود که آن ها از نامی 
اســتفاده می کردند که مجوز فعالیت در 

این زمینه را نداشت.
از ســوی دیگــر احتمال مــی رود در دیگر 
شهرهای کشور مانند  تهران و اهواز هم 
بــا نام شــهر الکترونیــک از افــراد زیادی 
تحــت عنــوان کارت طالیــی امدادخودرو 

کالهبرداری شده باشد. 
دادســرای  فضای مجــازی  ویــژه  قاضــی 
عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی در 
پایان اظهار کرد: شهروندان در صورتی که 
توسط این افراد و با نام این شرکت مورد 
کالهبــرداری قرار گرفته انــد می توانند به 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهــی خراســان رضوی مراجعــه و طــرح 

شکایت کنند.

نقشهکالهبرداریازقاضیبهبازداشتختمشد

پیش قاضی و معلق بازی؟!
رپونده روزرپونده روز

رحمانــی:پــس از رســیدگی بــه پرونــده فــردی که مــدارک 
تحصیلی از دیپلم تا پروفسوری را جعل می کرد، سرانجام 
رأی محکومیت وی صادر شد.بیش از یک سال پیش بود 
که به صورت ویژه ای رصد پرونده فردی باهویت »امیررضا 
ثابت« که در سطح کشور و به صورت گسترده ای اقدام به 
جعل مدارک علمی می کرد را رسانه ای و پیگیری موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادیم.اقدام های سلطان جعل مدرک 

به حدی گســترده بود که او برای صدور هر مدرک جعلی 
در پایه های مختلف ارقام مختلف چندده میلیون تومانی 
دریافت می کرد. این موضوع ها که در شعبه ۲۰۹ دادسرای 
مشهد توسط قاضی جوانبخت مورد رسیدگی قرارگرفت، 
هر روز بر ابعادش افزوده می شد. این فرد حتی برای قانونی 
جلوه دادن اقداماتش، سالن همایش صدا وسیما، برج های 
اماراتی و ... را اجاره کرده و چهره های سرشناس و مطرحی 

مانند نمایندگان ادوار پیشــین مجلس و ... را هم دعوت 
می کرد. پرونده در ادامه با صدور کیفرخواست از دادسرا 
به دادگاه ارسال و در شعبه ویژه و توسط قاضی منصوری 
مورد رسیدگی قرار گرفت. از همین رو شنیده ها حاکی از آن 
است که هفته گذشته رأی محکومیت این فرد صادر  و 
 او به حدود ۲۰ سال زندان، شالق و توقیف اموال محکوم 

شده است.

سرانجامفردیکهنظامآموزشیکشورراهدفقراردادهبود

محکومیت »سلطان مدرک« به حبس و شالق

خبر ِوژیهخبر ِوژیه

باتوجهبهاقدامقابل
قدردانیصورتگرفته
ازسویدادستانی،
حالبایددیدبیشاز
40خانهسازمانیدیگر
بدونبرخوردقهری
دادستانیپسگرفته

خواهدشدیا
اینگونهنمیشود؟

بــرشبــرش



خبرخبر خبرخبر
اجرای 150 طرح برای ایجاد درآمد 

در موقوفات کشور

آذربایجان شرقی: معاون بهره وری اقتصادی سازمان اوقاف 
و امــور خیریــه از اجــرای 150 طــرح مشــارکتی بــرای ایجاد 

درآمد در موقوفات کشور خبر داد.
مهدی پندار اظهار کرد: این طرح ها در زمین های موقوفه و 
بقاع متبرکه با هدف افزایش درآمد موقوفات، ایجاد اشتغال 
و بهره وری اجرا می شود. وی افزود: از محل درآمد موقوفات، 
 خیــران و مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــن طرح هــا 
یک هزار و 800 میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده است.

بازسازی هزار و 400 مسکن 
مددجویی با کمک خیران

زنجان: مدیرکل کمیته امداد استان زنجان از بازسازی یک 
هزار و 400 مسکن مددجویی با کمک خیران خبر داد.

هدایــت صفــری گفــت: ۳ میلیــارد و ۶۳4 میلیــارد تومان 
از محــل اعتبــارات کمیته امداد و مســاعدت خیــران برای 
بازســازی و تعمیر مســکن های مددجویی آســیب دیده از 

بارندگی و سیل ابتدای سال گذشته، هزینه شده است.
وی اظهــار کــرد: جبــران خســارت های ناشــی از حــوادث و 
بالیای طبیعی برای مددجویان مورد حمایت، از اقدام های 
مهم کمیته امداد استان در حوزه خدمت رسانی به جامعه 

هدف در این بخش است.

اداره بنیاد مسکن شهرستان دنا 
پلمب شد

کهگیلویــه و بویراحمــد: مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان دنــا از پلمــب اداره بنیــاد مســکن شهرســتان 
 دنــا به منظــور اجرای محدودیت هــای جدید )طرح عظیم 

حاج قاسم سلیمانی( خبر داد.
ظفــر پریســای گفــت: برای بــه اجــرا درآوردن طــرح جدید 
محدودیت ها در قالب طرح عظیم حاج قاســم ســلیمانی 
و دســتورالعمل های جدیــد کشــوری، اداره بنیــاد مســکن 
شهرستان دنا به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
)تجمــع بیــش از حــد ارباب رجــوع در یک مــکان و رعایت 
نکردن فاصله اجتماعی( توسط نیروهای بهداشت حرفه ای 
شهرســتان، سپاه پاســداران و نیروی انتظامی پلمب شد.

 حکم جالب قاضی اهوازی 
برای دو پزشک

خوزستان: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
کارون گفــت: دو پزشــک به دلیــل رعایت نکردن قوانین و 
مقررات در حوزه مدیریت پسماندهای پزشکی، به ویزیت 
رایــگان بیمــاران محــروم زیــر پوشــش کمیتــه امــداد امام 
خمینی)ره( و بهزیستی شهرستان کارون به مدت دو سال 

محکوم شدند.
عبــاس ظاهری شــهماروندی افــزود: این پزشــکان باید در 
مــدت دو ســال در مجموع 400 بیمــار را به صورت رایگان 
ویزیت کنند و این کار باید با هماهنگی اداره بهزیســتی و 

کمیته امداد شهرستان انجام و تأیید شود.

 صادرات دوباره شناورهای چوبی 
به عمان 

هرمــزگان: معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
هرمزگان بر اســتفاده از ظرفیت جامعه محلی در مراحل 
اجرا و بهره برداری پروژه های حوزه سواحل مکران تأکید کرد.
رضــا مــدرس با اشــاره به توجــه ویژه به توســعه مبتنی بر 
تقویــت جامعــه محلــی در مصوبــه شــورای عالی توســعه 
ســواحل مکــران، افــزود: در بــازه بلندمــدت ضــرورت دارد 
نقش جامعه محلی که تاکنون همراهی بســیار خوبی در 
توســعه فیزیکی و عمرانی منطقه داشــته اســت، بســیار 

پررنگ تر دیده شود.

 توزیع۳۲0 هزار بسته معیشتی 
و بهداشتی توسط بسیجیان قزوین

قزوین: رئیس بسیج سازندگی قزوین گفت: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا تاکنون ۳۲0 هزار بســته معیشتی و بهداشتی 
از ســوی جهادگران پایگاه های مقاومت بســیج اســتان بین 
اقشــار آســیب دیده و نیازمنــد اســتان توزیــع شــده اســت.
 مهــدی صادق پــور افــزود: بســته های توزیــع شــده شــامل 
180 هزار بســته معیشــتی و اقالم ضروری و 140 هزار بســته 
اقالم بهداشتی مقابله با ویروس کرونا بوده است. وی اظهار 
کرد: اهدای هزار رأس گوسفند قربانی، توزیع 55 هزار بسته 
گوشت و 1۶0 هزار قرص نان بین نیازمندان از دیگر اقدام های 

جهادی بسیجیان قزوین در مدت یادشده بوده است.

 کرونا از طریق اهدای خون 
منتقل نمی شود

هرمــزگان: مدیــرکل انتقال خــون هرمزگان از کاهش شــمار 
مراجعان برای اهدای خون خبر داد.

دکتــر ایمــان زارعــی با بیــان اینکه کاهــش مراجعه کنندگان 
اهدای خون در هرمزگان زنگ خطر را به صدا درآورده است، 
افزود: روزانه بین ۲00 تا ۲50 واحد خون نیاز است که اکنون 

حدود 150 واحد خون اهدا می شود.
مدیرکل انتقال خون اســتان هرمزگان با بیان اینکه ویروس 
کرونا از طریق اهدای خون منتقل نمی شود، عنوان کرد: همه 
نکات بهداشتی در پایگاه های انتقال خون استان رعایت و از 

لوازم یکبارمصرف استفاده می شود.

ساخت 500 نیروگاه خورشیدی 
خانگی در سیستان وبلوچستان

سیســتان و بلوچســتان: معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
نیــروگاه   500 گفــت:  وبلوچســتان  سیســتان  اســتانداری 
خورشــیدی خانگــی بــا مشــارکت کمیتــه امــداد و ســپاه در 
سیستان وبلوچستان ایجاد می شود. ماندانا زنگنه بیان کرد: 
برخی شــرکت های زیرمجموعه اقتصادی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( کشــور می توانند با توجه به ظرفیت های استان 
تا حد زیادی به توسعه اقتصادی استان کمک کنند این در 
حالی اســت که در حوزه شــیالت اســتان 40 درصد صید و 
۷0 درصد ماهی تن کشور را تأمین می کند و عالوه بر آن در 
پرورش میگو و ماهی در قفس هم ظرفیت های باالیی دارد.

سپاه به ۳5 نوعروس چرداولی 
جهیزیه اهدا کرد

ایالم: فرمانده سپاه ناحیه چرداول گفت: ۳5 سری جهیزیه از 
طرف سپاه به نوعروسان عضو بسیج این شهرستان اهدا شد.
سرهنگ پاسدار هدایت سلیمانیان بیان کرد: این جهیزیه ها 
شامل ۶ قلم کاالی کامالً ایرانی است که از سوی سپاه تهیه 
و به نوعروسان تحویل داده شده و تا پایان سال یک مرحله 

دیگر نیز اهدا می شود.
ســلیمانیان اضافه کرد: ارزش ریالی مجموع این جهیزیه ها 
۳5 میلیارد ریال اســت و در راســتای عمل به منویات رهبر 
معظــم انقــالب تــالش می کنیــم فرهنــگ ازدواج آســان و 
کم کردن هزینه های زندگی برای زوج های جوان را در جامعه 

ترویج کنیم.

قیمت خرید، باغداران آذربایجانی را راضی نمی کند

دل خون باغداران از سیب های سرخ!
آذربایجان غربی- زهــره ناصری: پیچ رادیو را 
که باز می کنی یا روزنامه را در دست می گیری 
و یا هر رسانه دیگری را که پایش می نشینی 
صحبــت از آن اســت کــه قــدر آب را بدانیم، 
کشــاورزی پایــه اقتصاد خرد و کالن اســت و 
ما در فالن محصول جایگاه نخست را داریم، 
امــا وقتی به ســیب های روی  هم ریخته کنار 
باغ های استان نگاه می کنم این سؤال ذهنم 
را آزار می دهــد پس چرا هیچ مســئولی برای 
این ســیب های ســرخ که چاه هــای آب را باال 
کشیده اند تا به این قد و قواره برسند و حاال 
در کنــار جــاده و خیابــان در حــال پوســیدن 

هستند چاره ای نمی اندیشد؟
همه ساله بیش از هزاران تن سیب زرد و قرمز 
در این استان و در کنار جاده ها روی هم انباشته 
می شــود و آن قدر قیمــت آن کاهش می یابد 
که بهای آن از یک کیلو یونجه هم تنزل پیدا 
می کند امــا با وجوداین بازهم خریــدار ندارد!
گرچه امسال دولت انباشت سیب های روی 
دست مانده باغداران در کنار جاده را ممنوع 
کــرده، امــا ایــن اقــدام فقط بــرای پــاک کردن 
صورت مسئله است و کاری از پیش نمی برد، 
حــال کــه قــرار بــود این ســیب ها کنــار جاده 
بپوسد، اکنون در باغ ها و روی دست باغداران 

جان می دهد!

خون دل باید خورد»
ســیب های زرد و قرمــز ایــن روزهــا منتظــر 
مشتری هستند و فرقی نمی کند که خوراک 
کارخانه های آبمیوه شــوند و یا برای صادرات 
به سایر کشورها ارسال شوند تنها خواسته ما 
باغداران این است که این همه زحمت بر باد 
نرود. این جمله تنها بخشــی از دلگفته های 

باغداران این منطقه به قدس است.
احمد اسمی بابیان اینکه خون دل خوردیم تا 
این سیب ها به این رنگ دربیایند، می گوید: در 
برداشت های اولیه با بازار بهتری روبه رو بودیم 
و اکنون فقط دالل می خرد و آن هم به مفت!
وی بیــان می کند: با اینکــه هزینه های تولید 
سه برابر شده، اما بازهم دالالن این محصول 

را به بهای ناچیزی می خرند.
حاضــر  حــال  در  می افزایــد:  باغــدار  ایــن 
سیب های زیردرختی هزار تومان هم خریدار 
ندارد و ســیب های درجه یک را دالالن کمتر 

از 4 و حتی ۳ هزار تومان قیمت می دهند.

نبود فناوری »
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجــان غربــی در خصــوص موانع پیش 
روی صادرات سیب و سهم ناچیز از بازارهای 
جهانی اظهار کرد: ساالنه بیش از یک میلیون 
و 100 هزار تن سیب در استان تولید می شود 
که از این میزان ۳5 درصد ســیب صنعتی و 

۳0 درصد به مصرف تازه خوری می رسد.
احمد دهقان بابیان اینکه 500 هزار تن سیب 
تولیــدی ســاالنه در ســردخانه های اســتان 
ذخیره ســازی می شــود، گفت: بخشی از این 
سیب در ایام عید و مابقی طی روزهای سال 
مجدد وارد بازار شده و به مصرف می رسد و 

بخش دیگری صادر می شود.
در حــال حاضــر تنهــا یک واحد بســته بندی 
در اســتان وجــود دارد کــه به دلیل اســتقبال 
نکردن باغداران و نیز هزینه های باال، کمتر از 

ظرفیت موجود کار می کند.
وی بابیــان اینکــه فراهــم نبــودن امکانــات، 
در  صادراتــی  زیرســاخت های  و  تکنولــوژی 
اســتان و حتــی کشــور موجب شــده باوجود 
کیفیــت باال و میــزان تولید مناســب تاکنون 
ســهم قابل توجهــی از صــادرات ســیب را بــه 
خــود اختصــاص ندهیــم، افــزود: متأســفانه 
موضوع پیمان سپاری ارزی به این مشکالت 
افــزوده  شــده و اگــر شــرایط موجــود ادامــه 
حــل  ارزی  پیمان ســپاری  مشــکل  و  یابــد 
نشــود بازارهای هدف را از دســت می دهیم.

مشکالت پیش روی صادرکنندگان»
ســازمان  خارجــی  بازرگانــی  اداره  رئیــس 
صنعــت، معدن و تجــارت آذربایجــان غربی 
نیــز در خصــوص اینکــه چــه موانعی بر ســر 
صــادرات ایــن محصــول وجــود دارد، ابــراز 
می کند: برگشت ارز حاصل از صادرات، نبود 
زیرساخت های الزم ازجمله ناوگان یخچالدار 
و بروکراســی گمــرکات از مهم تریــن موانــع 
صادرات ســیب درختی از کشــور و استان به 

شمار می روند.
حسین محمدجانی نبود کانال مالی و بانکی 

تعریــف  شــده بین ایــران و کشــورهای هدف 
صــادرات ســیب بــرای نقل وانتقــال پول های 
حاصل از صادرات را از دیگر چالش های این 
بخــش عنــوان کرده و می گویــد: در کنار نبود 
ایــن کانــال مالــی صرافی های مجــاز زیر نظر 
بانــک مرکــزی در کشــورهای هــدف تعریــف 
 نشــده اســت. رئیــس اداره بازرگانی خارجی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
غربی ایجاد موانع از ســوی برخی کشورهای 
هدف ســیب ایــران را از دیگر مســائل پیش 
می کنــد:  ابــراز  و  برشــمرد  حــوزه  ایــن  روی 
بزرگ ترین بازار سیب ایران کشور عراق است 
که در ســال های اخیر بــرای حمایت از تولید 
سیب اقدام به موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای 
کرده است. وی با اشاره به ضعف تکنولوژی 
در حــوزه کشــاورزی می گویــد: در تمــام ایــن 
ســال ها به دنبــال صادرات ســیب به صورت 
تازه خــوری بودیــم درحالی که امــروز بازارهای 
دنیــا به ســمت تکنولوژی روز حرکــت کرده و 
بیشتر آ ن ها به سمت میوه های خشک، پوره 
ســیب، چای ســیب و محصوالت تولیدی از 
سیب هستند که به این موضوعات در کشور 

ما توجه زیادی نمی شود.
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 گلســتان: پرونده شــرکت لیزینگ خودرو پرهام آزادشــهر، 
۳۳ هزار صفحه با ۳ هزار شاکی دارد. 

اینکــه همچنــان لیزینگی هــا می توانند بــا ادعای واهــی، از 
هزاران هموطن در سراسر کشور اخاذی و کالهبرداری کنند، 
مسئله ای است که به نظر می رسد باید با فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی دقیق قوانین و سخت گیری در اعطای مجوز به 

این شرکت ها، ریشه یابی کرد.
در ســال های اخیــر، لیزینــگ کیمیــا خــودرو اســپولوس از 
هــزار و 1۷0 نفر در سراســر کشــور کالهبــرداری  کرد و یکی 
از بزرگ تریــن پرونده هــای کالهبرداری در صنعت  لیزینگ 

کشور شد.
در این پرونده، دلینا، مهدی و مرتضی فتاحی نیا که خواهر و 
برادران  دهه شصتی و هفتادی بودند، از سال 1۳85 تا 1۳۹0 
بــا راه اندازی چندین  شــرکت، از هزاران تــن اخاذی کردند.
در استان گلستان نیز شرکت بازرگانی تجاری پرهام گستر 
قوام )سهامی خاص( نیز به شماره ثبت ۶۷50 که بیست ودوم 
فروردیــن  ســال ۹5 در اداره ثبــت شــرکت و مؤسســات 
غیرتجاری گنبدکاووس ثبت  شده بود با همکاری سه برادر 
بــه نــام، علی قوانلو، مهدی قوانلو و نادر قوانلو با ایجاد یک 
شرکت لیزینگ از ۳هزار نفر در کشور اخاذی کردند که بعدها 
معلوم شد آن ها تنها نبودند و همدستانشان نیز لو رفتند.

بازگشت اموال ازدست رفته»
گرچــه این ســه بــرادر کالهبــردار بــا ورود دســتگاه قضایی 
دســتگیر و روانه زندان شــدند، اما مهم ترین موضوع برای 
شــاکیان رســیدن بــه امــوال ازدســت رفته بــود که حــاال بنا 
بــر اظهــارات رئیس دادگســتری گلســتان مســیر رســیدن 

مال باختگان به اموال خود نیز هموار شده است.
در ایــن زمینه رئیس کل دادگســتری گلســتان با اشــاره به 
نزدیک شدن مال باختگان شرکت پرهام آزادشهر به اموال  
ازدســت رفته گفت: اموال محکومان این پرونده به مزایده 

گذاشته شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان، هــادی 
هاشمیان اظهار کرد: مزایده 14 ملک این افراد انجام شد و 
به زودی پول ناشی از فروش آن به حساب دادگستری واریز 
می شود و شاکیان این پرونده می توانند به نسبت طلب و 

میزان پول فروش امالک، پول خود را دریافت کنند. 
رئیس دادگســتری کل گلســتان گفت: پرونــده معروف به 
پرهــام آزادشــهر کــه رأی آن ســال گذشــته در دادگاه ویــژه 
 رســیدگی به مفاســد اقتصادی  اســتان صادر شــد تعداد 
۲ هــزار و 500 شــاکی از گلســتان دارد کــه یــک هــزار و 140 

میلیارد ریال مال خود را ازدست  داده اند.
هاشمیان یادآور شد: بررسی دوباره لیست اموال محکومان 
این پرونده و اجرای تشریفات قانونی مربوط به مزایده این 

امالک از علل طوالنی شدن اعالم عمومی مزایده بود.
وی بیان کرد: سه محکوم پرونده ۳۳ هزارصفحه ای پرهام 
آزادشــهر با عنوان ثبت نام خودروهای لیزینگی از ۲ هزار و 
81۹ نفر در اســتان های گلســتان و سیســتان و بلوچستان 

میلیاردها تومان کالهبرداری کردند.
براســاس دادگاه و پس از پنج جلســه رسیدگی، محکومان 
بــه رد مــال به شــکات و مال باختگان به همــراه درمجموع 
50 سال زندان، شالق و همچنین انفصال دائم از خدمات 

دولتی محکوم شدند.

با قیچی شدن پر و بال لیزینگ »پرهام« 

اموالمالباختگانگلستانیبهدستآنهامیرسد

گزارشگزارش

7978zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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