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مدیر نظارت بر درمان دانشگاه 
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 عمل های زیبایی 
و اصرار برای سودجویی

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اعالم کرد

افزایش تولید پنبه در سبزوار رودخانه »سرخون« و نشت »طالی سیاه«
مدیرجهادکشاورزیاینشهرستانعنوانکردخطریکهمنابعآبیوخاکیاینمنطقهراتهدیدمیکند

رودخانــه ســرخون در اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری، منبــع تغذیــه و شــرب بســیاری 
از دام هــا و اراضــی کشــاورزی اســت کــه بــه 
لولــه  شکســتگی  از  ناشــی  آلودگــی  دلیــل 
نفــت، اشــتغال بســیاری از مــردم در بخــش 
میانکوه را به خطر انداخته است. به گزارش 
قدس آنالیــن؛ روز یکشــنبه۲۳ آذر مــاه خــط 

لوله نفت مارون...

مدیر جهاد کشــاورزی ســبزوار گفت: در سال 
زراعــی جــاری حدود ۱۸ هزار تن پنبــه از مزارع 
ایــن شهرســتان برداشــت شــد که ایــن میزان 
نســبت بــه پارســال 4هــزار تــن افزایــش یافته 
است. به گزارش ایرنا علی اصغر امانیان افزود: 
۶ هــزار هکتــار مزارع ســبزوار زیر کشــت پنبه 
است که به طور میانگین از هر هکتار ۲ هزار و 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 
اول) بطورفوق العاده( شرکت تعاونی 

مصرف مخابرات مشهد به شماره ثبت 1740 و
 شناسه ملی  10380152580

م��ورخ    14 س��اعت  راس  مجم��ع  جلس��ه   
مح��ل ش��رکت  1399/10/20  روز ش��نبه در 
تعاون��ی برگ��زار می گ��ردد . از کلی��ه اعضاء 
محترم دعوت میش��ود درجلسه مذکور حضور 
به��م رس��انند . همچنی��ن اعضائیک��ه تمای��ل 
ب��ه کاندیدات��وری در س��مت هیئ��ت مدیره و 
بازرس��ی را دارند می توانند بر اس��اس ماده 
49 اساس��نامه هم��ه روزه تا 48 س��اعت قبل 
از تش��کیل مجم��ع تقاض��ای کتبی خ��ود را به 

فروشگاه ارسال نمایند .
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورتهای مالی سال 1397 و 1398

3- تصویب بودجه سال 1399 
4- انتخاب هیئت مدیره و  بازرس 

ع  هیئت مدیره تعاونی مصرف  9
90
99
01

 شهرداری کدکن در نظر دارد با عنایت 
به مجوز شماره 50/319 مورخ 99/9/8 
ش��ورای محترم اس��امی ش��هر نسبت 
به فروش ی��ک قطعه زمین مس��کونی 
خیاب��ان  در  واق��ع  مترمرب��ع(   170(
خلیج ف��ارس با قیمت کارشناس��ی هر 
مت��ر مرب��ع 700/000 توم��ان زمی��ن و 
500/000 تومان زیربن��ا اقدام نماید، 
ل��ذا از متقاضی��ان دع��وت م��ی ش��ود 
جهت اطاعات بیش��تر و دریافت اسناد 
مزایده از تاریخ انتشار به مدت هفت 
روز کاری ب��ه ش��هرداری کدکن)ام��ور 

مالی( مراجعه نمایند.
شهرداری کدکن ,ع

99
09
90
5

 آگهی مزایده فروش زمین
نوبت اول
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ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیین نام��ه اجرای��ی انتخابات هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان اتحادیه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قانون نظام صنفی(و در اجرای مصوبه مورخ 99/06/24 کمیس��یون نظارت بر سازمانهای صنفی 
شهرستان سبزوار،بدینوس��یله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف آرایشگران 
مردانه و فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی شهرستان سبزوار دارندگان شرایط ذیل،دعوت میشود از روز 
ش��نبه مورخ 99/09/29 ظرف مدت 15 روز حداکثر تا روز ش��نبه مورخ 99/10/13 با مدارک ذیل،ابتدادرسامانه 
ایرانی��ان اصنافiranianasnaf.ir -س��امانه س��اران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناس��ه 
صنفی،نس��بت ب��ه ثبت ن��ام وبارگ��ذاری تصاویر مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس ب��ا ارائه اصل و 
تصویر مدارک ذیل الذکر،جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه)در مهلت قانونی فوق(به دبیرخانه 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرس��تان س��بزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت 

شهرستان سبزواربه آدرس میدان طالقانی خیابان عامه طباطبائی مراجعه نمایند.
شرایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اسامی ایران   2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسامی ایران

3-نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر  4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر،ورشکستگی و افاس
5-عدم اعتیاد به مواد مخدر   6-عدم اشتهار به فساد

7-داشتن حداق مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال   9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم    

  10-داشتن وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس4*3جدید پشت نویسی شده

2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3-سه سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقل دیپلم(یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5-یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6-یک برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت درهیئت مدیره اتحادیه
*داوطلب��ان محت��رم الزاما می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی،درس��امانه ایرانیان 
اصن��اف به ش��رح فوق الذک��ر، ثبت ن��ام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جه��ت ادامه فرآین��د ثبت نام به 

دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند.
*داوطلب ش��دن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات 
کش��وری، درانتخاب��ات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به اس��تعفای آنان از ش��غل قبلی خود، پیش از

ثبت نام در انتخابات است و اعام رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده پیش از شروع به کار در هیئت 
مدیره اتحادیه الزامی است.

*اس��کن اصل مدارک شناسنامه-کارت ملی-پروانه کسب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی 
می باشد .

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول «

بهشتی نسب-رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

هاشــمرســائیفر: دبیــر جشــنواره ابــوذر بــا اشــاره بــه اینکــه 
ســازمان بســیج رســانه، اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
خراســان رضوی، خانه مطبوعات، صدا و ســیما، دستگاه های 
فرهنگــی کــه در حــوزه جشــنواره فعالیــت داشــتند، مدیــران 
رســانه ها، پایگاه هــای خبــری و مطبوعات در اجرای جشــنواره 
نقــش مؤثری دارند، گفت: جلســات شــورای سیاســت گذاری 

از اردیبهشت ماه آغاز و تاکنون ۶ جلسه برگزار شده است.
عبــاس محمدیــان اظهــار کرد: امروز بــه این باور رســیدیم که 
جشنواره ابوذر خأل بسیاری از جشنواره ها را پر کرده و از نظر 

عملکردی رتبه برتر را کسب کرده است.
وی در مــورد اهــداف جشــنواره پنجــم ابــوذر عنــوان کــرد: 
اهدافی که امسال برای جشنواره تعیین شده عبارت اند از: 
کمک به توســعه فضای رســانه، تقویت جایگاه مطبوعات، 
ایجــاد فضــای رقابتــی بــا هــدف تعالــی محتــوای تولیــدی 
رســانه ها، تالش در راســتای تولیدات داخلی رسانه ای، بروز 
گفتمان انقالب در مواجهه جنگ نرم، حمایت از تولیدات 
انقــالب و بسترســازی محتــوا،  انقالبــی، توســعه گفتمــان 
نــو در عرصــه  اســتعدادهای  و ظهــور  شناســایی بســترها 

رسانه استان.
دبیر پنجمین جشــنواره رســانه ای ابوذر گفت: ارکانی که برای 

جشــنواره تعیین شده شــامل ســتاد اجرایی، دبیر جشنواره، 
مســئول دبیرخانه، کمیته تخصصی و هیئت داوران اســت تا 

بتوانیم شورای سیاست گذاری را تقویت کنیم.
کــه  جشــنواره  کلــی  سیاســت های  تدویــن  کــرد:  بیــان  وی 
بومی ســازی شده است، تدوین ساختار پیشنهادی جشنواره 
کــه بــرای نخســتین بــار در اســتان شــکل گرفــت و تصویــب 
برنامه های پیشــنهادی ســتاد اجرایی در این دوره از جشنواره 

شکل گرفته است.
محمدیــان با یــادآوری اینکه بــدون مصوبه کمیته تخصصی، 
شــورای  گفــت:  نمی دهــد،  انجــام  کاری  اجرایــی  ســتاد 
سیاســت گذاری نظارت بر حســن اجرای برگزاری جشــنواره را 

بر عهده  دارد.
دبیــر جشــنواره ابــوذر اظهــار کــرد: امســال هدایــای زرینــی 

پیش بینی شده که به رتبه های برتر اختصاص می یابد.
محمدیــان بیــان کــرد: در اجرای پنجمین جشــنواره شــرایط و 

ضوابــط را خاص تــر کردیــم و نیازمنــد حمایــت شــما عزیــزان 
هستیم و آثار ارسالی باید با شرایط همخوانی داشته باشد.

دبیر جشــنواره ابوذر گفت: ارســال آثار منتشــر شده رسمی، 
نباید بریده نشریه باشد بلکه باید صفحه کامل باشد و آثار 
از لحاظ مالکیت معنوی بررســی می شــود. اگر بی نام منتشــر 

شــده باید لحاظ شــود همچنین عکس ها باید بدون فتوشاپ 
باشــد، آثــاری کــه به صورت مشــترک تهیه شــده باشــد گروه 

تعیین کننده باید بررسی کنند.
وی تصریــح کــرد: موشــن گرافی و مســتند بایــد بــا شــرایط 
مذکور منطبق باشــد و نیازی به منتشــر شدن در جایی ندارد 
همچنیــن آثــار ارســالی به جشــنواره بایــد از ۳۰ بهمــن ۹۸ تا 
۳۰ بهمن ۹۹ در رســانه ها منتشــر شده باشد اگر فردی قصد 
ارســال چنــد اثــر دارد محدودیتی برای خبرنــگار نداریم بلکه 
الزم اســت همه را در یک فرم بفرســتد، جغرافیای جشــنواره 

هم استان خراسان رضوی است.
محمدیــان اعــالم کــرد: محورهــای ارســال اثــر بــه جشــنواره 
عبارت انــد از: جهــش تولیــد، فرهنگ رضــوی و زیارت، حقوق 
شــهروندی، بصیرت و دشمن شناســی، جمعیت، آسیب های 
اجتماعی، گام دوم انقالب، کمک مؤمنانه، مدافعان سالمت 
و مکتب سلیمانی که در هر قالب سه برنده داریم و شایسته 

تقدیر هم خواهیم داشت.
دبیــر جشــنواره ابــوذر گفــت: اختتامیــه جشــنواره در شــب 

مبعث مصادف با ۲۱ اسفند ماه برگزار می شود.
وی ضمن دعوت و همراهی اصحاب رسانه گفت: ارسال آثار 
را به دقیقه ۹۰ موکول نکنید، وقتی به سایت یا کانال مراجعه 
می کنید برگ ارســال اثر داریم که شناســنامه کار شماست و 
در صــورت نبــود آن، اثــر به کمیته ارســال نخواهد شــد و باید 

شناسه تأیید دریافت کنید.
از اول دی مــاه کار دبیرخانــه  محمدیــان خاطرنشــان کــرد: 
شــبانه روزی خواهــد بــود. در خصــوص هیئــت داوران ۱۱ نفــر 
پیشنهادی هستند و احتماالً یکی دو نفر از دوستان استانی 

هم حضور خواهند داشت.
گفتنی است در البه الی نشست جشنواره ابوذر با پیشنهاد 
خبرنــگار قدس مبنی بر عقب کشــیدن بازه زمانی جشــنواره 
از اواخــر بهمــن بــه اوایل دی ماه به دلیــل ایجاد فرصت برای 
آن دســته از خبرنگارانی که از زمان شــهادت سردار سلیمانی 
مطالبی را منتشر کرده اند تا بتوانند در جشنواره پنجم ابوذر 
شــرکت کنند، از طرف دبیر این جشــنواره موافقت شــد که با 
ایــن تفاســیر امــکان جابه جایی زمان پذیرش مطالب منتشــر 

شده در بازه زمانی دی ماه ۹۸ به بعد وجود خواهد داشت.

تشریح شرایط شرکت در پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر

سیدمرتضی مدنی فدکی در حالی از نظارت 
میدانی رئیس شــعبات ویژه این اداره کل در 
شب های یلدایی خبر داد که در ادامه ماجرای 
برخــورد قاطع با ســه واحــد صنفی و نصب 
پرده بر سر در آن واحدها را هم توضیح داد. 
مدیرکل تعزیــرات حکومتی خراســان رضوی 

در توضیح برنامه های ســازمانی برای برخورد 
بــا گران فروشــی های احتمالــی در شــب های 
یلدایــی، گفــت: بــا توجه بــه ابالغ ســازمانی 
صــورت گرفتــه، طــرح ویــژه نظــارت بــر بــازار 
میوه فروشــان از شــنبه گذشــته)۲۲ آذر( آغاز 
و ایــن رصــد و پایش هــای میدانــی هــم تا ۳۰ 

آذر ادامــه خواهد داشــت. وی افــزود: در این 
طــرح کــه بــا محوریــت تعزیــرات حکومتــی 
خراســان رضوی آغــاز و بــا همراهــی ســازمان 
صمــت و اتــاق اصنــاف پیــش خواهــد رفت، 
به صــورت ویــژه ای بازرســی های میدانی روی 
آجیــل  و  شــیرینی  میــوه،  نظیــر  کاالهایــی 

متمرکز خواهد شد. پیگیری این موضوع به 
تمامی دســتگاه های تابعه در سراسر استان 
خراســان رضوی اعــالم شــده و در ادامــه از 
آن ها خروجی کار را خواهیم گرفت. مدیرکل 
تعزیــرات حکومتــی خراســان رضوی تصریح 

کرد: به شعب...

بــا تغییــر قیمت ارز در یک ســال اخیر قیمت همه چیز 
دســتخوش تغییر شد و گوشت قرمز هم از این موضوع 
مســتثنا نبود؛ چرا که اصلی ترین نیاز دامدار برای تولید 
گوشــت نهاده های دامی است و افزایش قیمت نهاده ها 

و در مقاطعی نایاب شدن آن ها...

مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: بعضی از مؤسســات برای سودجویی اصرار 
بــر انجــام عمل زیبایی در شــرایط  کرونــا دارند.  علی اصغر 
انجیدنی،  با اشاره به اینکه در حال حاضر عمل های زیبایی 

با رعایت پروتکل های بهداشتی...

رئیــس اداره نظــارت بر بهداشــت عمومــی و موادغذایی 
اداره کل دامپزشــکی اســتان، از ضبــط بیــش از ۹۶۰ تــن 
فــراورده خــام دامی غیربهداشــتی از مراکز تهیه، تولید و 
عرضــه فراورده هــای خــام دامــی در این اســتان خبر داد. 

.......صفحه 2 محمود قربان زاده اظهار کرد:... .......صفحه 3 .......صفحه 3 
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گرمای پویش  مهربانی در سرمای زمستان 

یلدای  امسال؛ دور از هم، به یاد هم 
 ســرور هادیان : سالهاســتکهنیکاندیشــان
شــهرمانبرایهمدلیباکودکانبیسرپرست
وخانوادههاینیازمندتحتعناوینپویشهای
همدالنــه،یلدایــیمهربانانــهوهمدلــییلدارا
برگزارمیکنندتایلدا،برایهمگانمهیاشود.
بهسراغچندتنازمدیراناینپویشمهربانی
مــیرومومیدانــمشــمارزیــادینیکاندیش،
روزهاوســاعتها،گفتمان،تبادلنظر،برآورد
هزینههــاوبرنامهریزیهــایبســیاریراانجــام
میدهندتابتوانندباگرمایعشــقودوســت
داشــتنهایبســیار،طوالنیتریــنشــبســال
رابــرایبچههــایبیسرپرســتوخانوادههــای
نیازمنــدپــرازخاطــرهســازندتاتصویــریزیبا
ازشــبیلــدادرقــابذهــنآنهانیــزماندگار
شــودوایندرحالیاســتکهامسالبهدلیل
شــیوعبیمــاریکروناهمدلییلــدایمهربانی،
متفاوتترینشکلخودشرارقمخواهدزد.

متفاوت ترین یلدا»
مدیرعاملمؤسســهخیریهگلســتانعلی)ع(
دربارهیلدایمتفاوتامسالمیگوید:امسال
نیزمانندسالهایقبلبرایبچههایگلستان
علی)ع(مراسمشبیلدابرگزارخواهدشداما
بهدلیلشــیوعبیماریکرونااینیلدامتفاوت

خواهدبود.
سیدحمیدرضازادهمیافزاید:اگرچهبسیاری
بــرای گذشــته، ســالهای ماننــد خیــران از
برگــزاریودعوتبچههایگلســتانپیشــقدم
وعالقهمنــدبودنــدکهدرباغهایخودشــانبا
رعایتپروتکلهایبهداشتی،یلداراکنارآنها
بگذراننداماباتوجهبهشرایطبحرانیکهوجود
دارد،همــهمدیــرانوهمــکارانتوجیــهشــدند
کهباخیرانصحبتشودکهبهتراستهمه

بچههادرمراکزخودشانبمانند.
ویبــاتأکیــدبــرایننکتــهکهامســالبرگزاری
مراســمفقــطدرمراکــزخواهــدبــود،اظهــار
مــیدارد:خوشــبختانهتاکنــونکمکهــابــرای
برگزاریمراســمشــبیلداازاســتقبالخوبی
برخورداربودهوباهمتمردمدرخوابگاههای
بچههاوســایلشادییکشببهیادماندنی

فراهمشدهاست.

 همدالنه های یلدایی با خانواده ها»
مدیرعاملمؤسســهخیریهگلســتانعلی)ع(
درادامــهتصریــحمیکنــد:امــاازآنجایــیکــه
کارمانفقطدرارتباطبامراکزخودماننیست
ومتعهدبهتأمینبخشیازنیازهاینیازمندان
هــمهســتیمازایــنرودرصــددهســتیمبرای
بیشاز۴۰۰خانوادهایکهزیرپوششماقرار
دارنــدنیــزاقالمــیرابرایمراســمشــبیلدای

آنهاتأمینکنیم.
رضــازادهبیــانمــیدارد:ایــن
خانوادههانیزهمانندسالهای
مناســبتهای در گذشــته
مختلف،چشمانتظارهمدلی
هســتندبنابرایــنبــهمدیــران
مراکزگلســتانعلــی)ع(اعالم
از کــردهامازکمکهایــیکــه
طــرفخیــراناهــدامیشــود،
مقــداریراکــهبــرایبرگــزاری
مراسمشبیلدایبچههایمان
کفایتمیکنــدبرآوردکنندو
مازادآنتاپیشازشــبیلدا

بهخانوادههایزیرپوششــمانمانندهمیشــه
اهداشود.

ویخاطرنشانمیسازد:ایناقالمهمانندسایر
مراسمهادرفراخوانیازمحلخوابگاهمحمدی
تحویلاینعزیزانخواهدشــدتاخانوادههای
زیرپوششماننیزدرهمدلیمهربانانهیلدا،این

شبزیباراباشادمانیدرکنارهمباشند.

مهربانی ادامه دارد»
مدیرعاملمؤسسهخیریهگلستانعلی)ع(با
بیانایننکتهکهآمارکمکهاچشمگیراست،
تصریــحمیکنــد:مــردموخیران،ضمــنآنکه
توجیهشدهاندکهبهتراستبچههادرخوابگاه
بمانندوجشنشبیلداهمانجابرگزارشود،
هرآنچهازدستشانبرآمده،انجامدادهاند.

ویاظهــارمیدارد:امیــدوارمکمکهاینقدی
وغیرنقــدیبیشــتریطــیروزهــایباقیمانــده

انجــامشــودتــامــانیــزبتوانیم،
کمکهایهمدالنهرادراختیار
خانوادههایزیرپوششمانقرار

دهیم.

 یلدای۹۹ دور از هم، »
به یاد هم

نیکــوکاری بنیــاد عامــل مدیــر
ایرانیــاننیــزدربارهطــرحیلدای
رونمایــی میگویــد: همدلــی
بنیــاددر۵دی۹۶اتفــاقافتــاد
وفعالیتهــایمــاازهمانزمان
باتوزیعسبدکاالآغازشدوبر
پایهبرنامههرســالهایکهتدوینشــدهاست،
ایــنفعالیتهــاادامهدارد.دکتــرمحمدجعفر
همدلــی، یلــدای طــرح میافزایــد: کروژدهــی
طرحــیاســتکــهدرســال۹۷اجرایــیشــدو
امسالسومینسالیاستکهماکمپینیلدای
همدلیرابرگزارخواهیمکرد.همچنینشــعار
امسالرا»یلدای۹۹دورازهم،بهیادهم«نیز

نامگذاریکردهایم.
ویبااشارهبهایننکتهکهدرسالهایگذشته
فقــطتنقــالت،میوهوشــیرینیدربســتههای
یلداییگذاشتهمیشد،اظهارمیدارد:درواقع
مواردیکهبراییلدامرسومبودرادربستهها
قرارمیدادیمولیامسالباتوجهبهوضعیت
اقتصــادیکــهتحــتتأثیــربیماریکرونــابرای
مردممانرخدادهاست،تصمیمگرفتهشدکه
اقالمغذایینیزدرکنارسبدیلداییمانگذاشته

شود.

دکتــرکروژدهــیتصریــحمیکند:امســالیک
کیلــوازهــرمیــوه)ســیبوپرتقــال(،آجیــل،
اســنکماکارونیدوعدد،ســویا،رب،روغنو
سیبزمینیبهبستههاییلداییاضافهخواهد
شدکهتنقالتشبیلداییرانیزپوششدهد.

حال خوب نیک اندیشان»
مدیرعاملبنیادنیکوکاریایرانیانطرحیلدای
همدلــیراهمــراهبــاحــالوهوایخوبــیبرای
نیکــوکاراناعــالممیکندومیافزایــد:باوجود
محدودیتهایکروناییبازهمنیکاندیشــان
مرتبطباگروهمادریکجلسهتبادلنظراعالم
کردند،خرید،بستهبندیوتوزیعراخودشان
داشتهباشندتااینحسخوبرادرشبیلدا

بادیگرانتقسیمکنند.
ویبیــانمــیدارد:دربرنامهامســالیکهزار
بســتهیلدایــیبیــنخانوادههــاودانشآموزان
نیازمندحاشیهشهر)منطقه۵مشهدومنطقه
آمــوزشوپــرورشتبــادکان(کــهدرســالهای
پیشازطریقمدارسشناساییشدهاندتوزیع
میشــود.دکتــرکروژدهــیدرادامــهمیافزاید:
همچنینمددجویانیداریمکهدرکمپینهای
مداومــیکــهبرگــزارمیشــود،بهصــورتثابت
نوشتافزار،موادغذایی،بنخریدنانرایگانو

حمایتهایبنیادرادریافتمیکنند.
ویتأکیدمیکند:امیدوارمبایادآوریشــرایط
حاضروبحثکروناهرخانوادهایجشنشب
یلــدارابــاخانــوادهخــودبرگــزارکندوبخشــی
برگــزاری در کــه ســالهای هــر هزینههــای از
میهمانیهــایشــبیلــداانجــاممیشــدبرای

ایجادشادیدرخانوادههاینیازمنداهداشود.

پویش خودجوش یلدایی»
مشاورمالینگارخانهحامینیزگروهخودجوش
طرحکمکبهنیازمندان،کارتنخوابها،خرید
موبایلوتبلتبرایدانشآموزاننیازمندو...
رادربینمردموفضایهنرییادآورمیشــود
ومیگویــد:بهواســطهفضاییکهدرنگارخانه
داریمودرروزهایکروناکهتعطیلیهایاجباری
وجوددارد،درصددآنبرآمدیمکهباگروههای
مختلفبرایبســتهبندیبســتههایحمایتی

برایامورخیریههمکاریداشتهباشیم.
محمودصناعیمیافزاید:یکیازاینکمکها
بهشبیلداختممیشودکهپوستریرابرای
جمعآورینذوراتمردمبرایتأمینموادغذایی
شبیلدایخانوادههاینیازمندانطراحیشد

تاغذاینذریپختهوتوزیعشود.

یلدای کارتن خواب ها »
ویتوضیــحمیدهــد:خوشــبختانهبــامرتبــط
شدنباگروههایخودجوشبیشازیکسال
اســتهرهفتهبرایکارتنخوابهایمشــهد
غذاینذریتوزیعمیشودوباهمکاریهمین
گروهنیز1۰۰بســتهبــرایخانوادههاینیازمند
شــهرماندرشبیلداشاملماکارونی،سویا،
رب،برنــجوچهــارمدلمیوهکــههرکدامیک
کیلــواســت،توزیــعخواهیــمداشــت.صناعی
خاطرنشانمیسازد:متأسفانهدرروزهایکرونا
اقتصادضعیفشدهوتوانخریدپایینآمده
اســتوچــونباالبودنروحیهدراینشــرایط
قرنطینــهمهماســتبنابرایــنتصمیمگرفتیم
کهاینکارراانجامبدهیم.متأسفانهباالرفتن
نــرخاقــالمســببشــددرزمانیکهپیشــنهاد
گذاشــتنیککیسهبرنجرامطرحکردم،همه
گفتــنبرنــجگراناســتونمیتوانیم.گفتمما
کــهحمایــتمردمراپشــتســرمانداریماگر
بگوییمنمیتوانیمپسوایبهحالخانوادههای
نیازمندکهچگونهازعهدهاینخریدبرآیند.وی
تأکیدمیکند:نیتکردیموبهلطفمردماین
نیتبهعملتبدیلخواهدشدوهمچناننیز
هرهفتــهبرایکارتنخوابهابرنامهتهیهغذا
راداریم.همچنیندرشبیلدا۳۰۰وعدهغذا
بــههمراهیــکعددموزبــرایکارتنخوابهای

شهرمانتدارکدیدهشدهاست.
میدانممهربانیدرهرشرایطیمیتواندادامه
داشــتهباشــد.برایپیوســتنبهپویــشیلدای
مهربانیهنوزهمفرصتباقیاست.میتوان
هــرچنــدانــدک،درایــنطوالنیترینشــبو
سردترینفصلسالدرگرمایهمدلیشریک

شد.

 هر توسعه ای نیازمند
 بستر امنیت است

اعضایهیئتمدیرهکانونوکالیدادگستریخراسان
بافرماندهنیرویانتظامیخراسانرضویدیدارکردند.
درایندیداردکترمجتبیزاهدیان،رئیسکانونوکالی
دادگســتریخراســانضمــنبیــانضــرورتگســترش
تعاملنهادوکالتونیرویانتظامی،باتبیینجایگاه
کانونهایوکالونهادوکالتدرتضمینحقوقاساسی
ملتگفت:هرتوسعهاینیازمندبسترامنیتاستکه

جزباحضورنیروهایانتظامیمحققنمیشود.
ســردارمحمدکاظــمتقــوی،فرمانــدهنیــرویانتظامــی
خراســانرضوینیزضمنبیانفعالیتهاواقدامهای
نیــرویانتظامیدراســتانبرضــرورتتعاملباکانون

وکالیدادگستریخراسانتأکیدکرد.
دراینجلسهضمنتأکیدبرادامهواستمرارجلسات
مشترک،پیشنهادکارگروهمشترکنیزبینطرفینبرای
بهرهبــرداریازظرفیتهایموجودموردبحثوتبادل

نظرقرارگرفت.

 شناسایی ۶۱ نقطه حادثه خیز
 در خراسان جنوبی

معاونراهداریوحملونقلجادهایخراسانجنوبی
بابیاناینکهباتوجهبهدستورالعملسازمان۶1نقطه
حادثهخیزدیگرشناساییشدهاست،گفت:ایننقاط
درسامانهجامعراهداریثبتشدهاستوانشاءهللا
بــااعتباراتــیکــهتعلــقمیگیــرددرســالهایآیندهاز

ایننقاطنیزرفعخطرخواهدشد.
محمدفدویدرنشســتخبریبااصحابرســانهبه
تعدادنقاطحادثهخیزدراستاناشارهکردوگفت:در
خراسانجنوبی۳1نقطهمصوبداشتیموباتوجهبه

اعتباراتدرراستایرفعآناقدامکردیم.
ویبابیاناینکهازاینتعداد1۷نقطهحادثهخیزرفع
شدهاست،افزود:سهنقطهحادثهخیزدیگردردست

اقدامداریم.

افزایش تولید پنبه در سبزوار 

مدیــرجهــادکشــاورزیســبزوارگفت:درســالزراعی
جاریحدود1۸هزارتنپنبهازمزارعاینشهرســتان
برداشتشدکهاینمیزاننسبتبهپارسال۴هزارتن

افزایشیافتهاست.
بــهگــزارشایرناعلیاصغرامانیانافزود:۶هزارهکتار
مزارعسبزوارزیرکشتپنبهاستکهبهطورمیانگین
ازهــرهکتــار۲هــزارو۸۰۰کیلــوتــا۳تُــنوَشپنبــه
برداشــتشــد.ویاضافهکــرد:بارشمناســببهاری،
مدیریتمزارع،شرایطاقلیمیمناسب،کشتنشایی
واســتفادهازبذرهــایاصــالحشــدهبرخــیازعوامــل

افزایشتولیدپنبهدرسبزواربودهاست.

انتخاب مدیرعامل جدید انجمن 
عکاسان خراسان رضوی 

جلســه آخریــن در زهرایــی: حســینی  ســیدجلیل 
هیئــتمدیرهانجمنعکاســانخراســانرضــویکهبا
حضــوراکثریــتاعضــایهیئتمدیرهتشــکیلشــد،
شرمیننصیری؛سرپرستاینانجمنبااکثریتآرابه

عنوانمدیرعاملجدیدانجمنانتخابشد.
رئیسهیئتمدیرهاینانجمنگفت:شرمیننصیری
متولــد1۳۶1مشــهدودارایمدرککارشناســیارشــد
رشــتهپژوهشهنرباگرایشعکاســیاســت.علیرضا
عطاریانیادامهداد:دراینجلســهنیزحکماســحاق
ریگی،عضوعلیالبدلاینانجمنبهعنوانعضواصلی
هیئتمدیرهبهویدادهشد.همچنیندراینجلسه
تصویــبشــدکهاعضایکمیتهعلمــیاینانجمنکه
مرکبازجمعیازپیشکســوتان،اســتادان،خبرگانو
معتمدانهنرعکاســیاســتانهستنددردورهجدید

فعالیتاینانجمنانتخابومعرفیشوند.

فعالیت 300 استخر دومنظوره 
پرورش ماهي در نیشابور

نیشابور - خبرنگارقدس:معاونرئیسسازمانومدیر
جهــادکشــاورزینیشــابوربــابیاناینکــهآبزیپــروران
شهرســتاننیشــابوردر۳۰۰استخردومنظورهپرورش
ماهیســردآبیمشــغولفعالیتهســتند،بیــانکرد:
عمدهگونههایتولیدیســردآبیوگرمآبیشهرســتان
شــاملقــزلآالیرنگینکمــان،کپــور،فیتوفــاک،آمورو
بیگهداست.فرهمندرادتصریحکرد:برداشتوصید
ماهیانسردآبیوگرمآبیاز۳۰۰استخروافزونبرهزار
و۲۸۵تندرسطحنیشابورانجاممیشودوصیدماهی

تاپایانسالادامهخواهدداشت.

با وجود محدودیت های 
کرونایی باز هم 

نیک اندیشان مرتبط با 
گروه ما در یک جلسه 
تبادل نظر اعالم کردند، 

خرید، بسته بندی و 
توزیع را خودشان داشته 
باشند تا این حس خوب 
را در شب یلدا با دیگران 

تقسیم کنند

بــرشبــرش

خبرخبر
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 تشریح فاجعه به زبان ساده»
تعاونــی شــرکتهای اتحادیــه مدیرعامــل
کشاورزیگاودارانودامدارانصنعتیخراسان
رضویدرگفتوگوباخبرنگارماگفت:ناکافی
بودننهادههاازیکسووقیمتگذاریشیر
وگوشتبدونتوجهبهقیمتتمامشدهبرای
تولیدکننده،شــرایطتولیــددراینبخشرابا

چالشجدیروبهروکردهاست.
فرشــیدصــرافافــزود:وجــودارزدولتــیبــا
بــه تومــانمتأســفانه و۲۰۰ قیمــت۴هــزار
دالیلمختلفیبهجایآنکهاثراتمثبتدر
تولیــدبــهمعنایعامداشــتهباشــدبهعامل
تضعیفکنندهتولیدبدلشــد؛چراکهســود
سرســامآورحاصــلازوارداتبــاارز۴هــزارو
۲۰۰تومــانوفروشبهقیمتچندبرابریآن
دربــازارآزاد،عــدهایراترغیبکردبهســراغ
کســبســودبیدردســربرونــدودرایــنبین
تولیدکنندهواقعیمجبورشــدتانیازخودرا

باقیمتآزادازبازارتأمینکند.
اوادامــهداد:باوجــودتماماقدامهایمثبت
صورتگرفتهدراینبخشولیسهمنهادهها
بــاارزدولتــیدرحــوزهدامــدارانبیشــتراز

۳۰درصــدنبــودهو۷۰درصــدنهادههــارابــا
قیمــتآزادتهیــهکردهانــدامــابــاتمــامایــن
اوصافملزمبودندشیروگوشترابهقیمت

مصوببفروشند.
ویاظهــارکرد:قیمــتنهادههایاصلیمورد
نیازدامداراندرآذرسالجاریبهنسبتآذر
سالگذشتهبیشاز1۰۰درصدافزایشداشته
بــهطــوریبــراســاسبررســیهاییکــهانجــام
دادهایــمدرایــنمدتقیمتجــو1۴۶درصد،
کنجالــهســویا۲۷۳درصــد، ذرت۹۷درصــد،
کنجالــهتخــمپنبــه۲۴۶درصــدوکنجالهکلزا

۴۲۵درصدافزایشقیمتداشتهاست.
صرافگفت:بادرنظرگرفتنهمینقیمتها
میبینیــممثــالًدرآبانماهامســالقیمتهر
کیلــوگوشــتبــرایدامــداربــهطــورمیانگین
۹۶هزارتومانهزینهداشتهولیبایدبهقیمت
1۰۵هزارتومانفروختهمیشد.دربحثشیر
هــمهــرچنددرظاهرقیمتهرکیلوشــیراز
فروردینماهتاکنون۸۰درصدافزایشداشــته
امــاهزینهدامــداردرهمینمدتبهاســتناد
قیمتنهادهها11۰درصدافزایشداشتهیعنی
۳۰درصدرابایدازجیبخودشهزینهکند.

آمارهای متناقض »
تعاونــی شــرکتهای اتحادیــه مدیرعامــل
صنعتــی دامــداران و گاوداران کشــاورزی
خراســانرضویبااشــارهبهســخنانبرخیاز
مدیرانکشوریمبنیبراینکهقیمتگوشت
درخراســانرضویازمیانگینکشــوریباالتر
اســت،اظهــارکــرد:براســاساطالعاتــیکهاز
اســتانهایدیگــرگرفتهایــمخراســانرضــوی
گوشــت چراکــه دارد؛ را گوشــت ارزانتریــن
گوســالهراازدامــداربهقیمــت۶۷هزارتومان
بــازارعرضــه تومــاندر میخرنــدو۹۵هــزار
میشــود؛نکتــهاولاینکــهایــنمبلغنصیب
چهکسانیمیشود،نکتهدوماینکهبهبهانه
اینکــهگوشــتدرایــناســتانگــراناســتاز
خروجآنجلوگیریمیشــودوهمینموضوع
بهکاهشبیشــترقیمتهامیانجامدوضرر
دامداربیشــترمیشــود.اوازشیوهتخصیص
نهــادهازســویپشــتیبانیامــوردامهــمگالیه
داشتهوافزود:درحالحاضرپشتیبانیامور
دامبهازایمیزانگوشــتبســتهبندیشدهای
کــهدامــدارتحویــلمیدهــدنهــادهتخصیص
میدهدیعنیعمالًنهادهایکهمیدهدتأثیری

درهزینههایدامداربرایدامیکهکشتارکرده
نداردوبرایمرحلهبعدخواهدبودحالآنکه
معموالًگوشتبستهبندیشده۸۰درصدوزن
یکدامراشاملمیشودوعمال۲۰ًدرصدیکه
محاسبهنمیشودازجیبدامداررفتهاست.
نکتهدیگراینکههرچندبسیاریازدامدارانبه
دنبالکمترینمقدارنهادهارزانهستندولیاین
احتمالهموجودداردکهعدهایازسختیکار
وشرایطموجودخستهشوندونهادهایراکه
میگیرنددربازارآزادبفروشندوعمالًآننهاده

باقیمتارزانواردچرخهتولیدنشود.

زنگ خطری که باید جدی گرفته شود»
فرشــیدصــرافبــهنکتــهدیگــریهــماشــاره
کــردکهمیتوانگفتزنگخطریاســتکه
بایدجدیگرفتهشود.اوگفت:تصمیمهای
گرفتهشدهدرسطحملیبرایخریدگوشت
بــهقیمــتمصــوبازســویپشــتیبانیامور
دامباتوجهبهاینکهقیمتنهادههاافزایش
نامتعارفداشتهوادامهاینشرایطنتیجهای
جزورشکستگیدامداراننداردموجبشده
تــااوالًکشــتارداممولــدبیشــترشــودودوم

اینکــهگوســالههایپــرواریزودتــرازموعدو
باوزنکمبهکشــتارگاهفرســتادهشــود.پیام
ایناقدامهاایناســتکهنگهداریگوســاله
پــرواریبــرایدامــدارســودآورنیســتپــس
زودترازموعدوبهجایهزینهبیشترکهدر
واقــعضرربیشــترخواهدبــوددامخودرابه

کشتارگاهمیفرستد.
اوافــزود:براســاساطالعاتــیکهبهدســتما
رسیدهاستازچندماهگذشتهتعدادکشتار
داممولدســیرصعودیداشته،برایمثالدر
آبانســالجــاری۳هــزارو1۲۹رأسداممولد
درمشهدکشتارشدهاستکهنسبتبهآمار
آبانســالگذشــتهحدود1۵۰درصــدافزایش
نشــانمیدهــد؛چراکــهآبــانســال۹۸تعداد
یکهزارو۲۸1رأسداممولدکشتارشدهبود.
ویاظهارکرد:آنچهمسلماستباتداوماین
شــرایطتردیــدینیســتکهچندمــاهدیگرو
اوایلسالآیندهشاهدافزایشقیمتگوشت
گاویبــهســببکاهــشتولیــدخواهیــمبــود
آنچنانکهدربخشتولیدشیرباکاهشقابل
توجهیمواجههستیموازرتبهدومکشوربه

رتبهچهارمتنزلدرجهپیداکردیم.

در آبان سال جاری 3هزار و 129 رأس دام مولد در مشهد کشتار شده است که نسبت به آمار آبان سال گذشته حدود 150درصد افزایش نشان می دهد

زنگ خطر ورشکستگی صنعت دامداری

گزارشگزارش

محمدزاده:با تغییر قیمت ارز در یک ســال اخیر قیمت همه چیز 
دستخوش تغییر شد و گوشت قرمز هم از این موضوع مستثنا نبود؛ 
چــرا کــه اصلی ترین نیاز دامدار برای تولید گوشــت نهاده های دامی 
است و افزایش قیمت نهاده ها و در مقاطعی نایاب شدن آن ها موجب 
شــد تا قیمت تمام شــده تولیدات آن ها باال برود و هر چند قیمت 
فــروش آن هــا هــم باال رفت اما هیچ گاه به قیمت واقعی نتوانســتند 

محصول خود را بفروشند. 
بر همین اســاس در ســال جاری بارها شــاهد افزایش قیمت شــیر، 
لبنیات و گوشت قرمز بوده ایم و بارها در گزارش های متعدد به بررسی 

چرایی این اتفاق ها پرداخته ایم. 
بــا ایــن حــال در روزهــای اخیر دامــداران فعال در حوزه دام ســنگین 
)گاوی( از بــروز اتفاق هــای تلــخ در این حوزه هشــدار داده اند؛ چرا که 
به اعتقاد آن ها نبود حمایت های الزم در بخش پشتیبانی و تأمین 
نهاده های مورد نیاز به قیمت دولتی موجب شده تا دام های مولد یا 

دام های پرواری با وزن پایین راهی کشتار شود.



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

مطرح کرد

 عمل های زیبایی 
و اصرار برای سودجویی

دانشــگاه  اعتباربخشــی  و  درمــان  بــر  نظــارت  مدیــر   
علوم پزشــکی مشــهد گفــت: بعضــی از مؤسســات بــرای 
ســودجویی اصرار بر انجام عمل زیبایی در شــرایط  کرونا 

دارند.
  علی اصغــر انجیدنــی،  با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
عمل هــای زیبایــی با رعایــت پروتکل های بهداشــتی و در 
مراکز غیربیمارستانی از جمله مراکز جراحی محدود قابل 
انجــام اســت، افــزود: در زمینه عمل هــای جراحی زیبایی 
در شــرایط کرونــا محدودیت هایــی  وجــود دارد. براســاس 
دســتورالعمل ها، جراحی هــای زیبایــی باید کاهــش یابد و 

تنها جراحی های ضروری انجام شود.
در  کــه  زیبایــی  جراحی هــای  بیشــترین  مــورد  در  وی 
حــال حاضــر انجــام می شــود، گفــت: در درجه نخســت؛ 
جراحی هــای زیبایــی بینــی، در درجــه دوم؛  جراحی هــای 
زیبایی شکم و در درجه سوم؛ انجام پروتز، بیشترین آمار 

را به خود اختصاص می دهند.
دانشــگاه  اعتباربخشــی  و  درمــان  بــر  نظــارت  مدیــر 
علوم پزشــکی مشــهد، در مورد دالیل ضرورت  انجام این 
نوع جراحی ها در شرایط کرونا به ایسنا گفت: متأسفانه 
بعضی از مردم به سالمتی خود کمتر توجه می کنند و از 
طرفی بعضی از مؤسسات هم  به علت سودجویی، اصرار 
بر این جراحی ها دارند، ولی بر این مؤسسات نظارت های 

زیادی صورت می گیرد.
انجیدنــی در مــورد خطراتــی  کــه در حــال حاضر افــراد را 
در مراکــز جراحــی زیبایــی تهدیــد می کند، گفــت: امکان 
دارد ایــن افــراد در اثر حضــور در مراکز جراحی محدود در 
معرض ابتال به بیماری کرونا قرار بگیرند یا اینکه خود فرد 
ناقل بیماری باشد و موجب ابتالی دیگران به کرونا شود؛ 
بنابراین تأکید داریم این جراحی ها با رعایت پروتکل ها و 

در صورت ضرورت انجام شود.

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست بجنورد اعالم کرد

 کشف گوشت گراز وحشی 
از خانه یک متخلف

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بجنورد 
گفت: در بازرسی از منزل فرد متخلف که توسط یگان 
حفاظت محیط زیســت شهرستان بجنورد و اداره کل 
صورت گرفت، ۴۲ قطعه ســهره و ۳۰کیلوگرم گوشــت 
گراز وحشــی به صورت بســته بندی و فریزشده کشف 

و ضبط  شد.
محمد خالقی افزود: طی تحقیقاتی که صورت گرفته 
مشــخص شــد ایــن گوشــت ها برای فــروش بــه برخی 

کبابی ها و اغذیه فروشی ها بسته بندی شده است.
بــه گــزارش ایســنا، خالقــی افــزود: همچنیــن ایــن فرد 
متخلــف مبــادرت به صیــد و زنده گیری پرنــدگان کرده 
بود که در همین ارتباط  ۴۲ قطعه ســهره از منزل وی 
کشــف شــد که طی هماهنگی با قاضی کشــیک، این 
پرنــدگان در طبیعــت رهاســازی شــدند و فرد متخلف 

برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع  قضایی شد.

فرمانده  مرزبانی خراسان رضوی خبر داد

 کشف محموله 
شیشه محلول در آب !

كشــف  از  اســتان خراســان رضوی  مرزبانــی  فرمانــده 
محمولــه موادمخــدر صنعتــی توســط مرزبانــان ایــن 

فرماندهی در هنگ مرزی تایباد خبر داد.
سردار مجید شجاع در تشریح این خبر گفت: در پی 
انجــام اقدام هــای فنی و اطالعاتی و همچنین کنترل و 
نظارت دقیق عبورومرورها، مرزبانان هنگ مرزی تایباد 
۴۳9 کیلوگــرم مــواد افیونــی از نــوع شیشــه را کشــف 
کردنــد. وی در ادامه افزود: مرزبانان این فرماندهی در 
بررسی دقیق خودروهای عبوری از یک دستگاه تریلی 
75 کیلوگرم ماده مخدر از نوع شیشــه و ۳6۴ کیلوگرم  
از همیــن مــاده مخــدر به صــورت محلــول در آب را در 
حالــی کــه به صورت بســیار ماهرانــه ای در این خودرو 

جاسازی شده بود؛ کشف کردند.
فرمانده مرزبانــی اســتان خراســان رضوی در ادامه بیان 
کــرد: در ایــن رابطــه خــودرو توقیــف و راننــده پــس از 
دستگیری و تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شد.
سردار شجاع در پایان خاطرنشان كرد: مرزبانان استان 
خراســان رضوی در ســنگرهای حفاظت از حریم مرزی، 
شــبانه روز در حــال دفــاع از ســرحدات ایــران اســالمی 
هســتند و مــا امیدواریــم بــا ایجــاد امنیتــی پایــدار و 
جلوگیری از قاچاق موادمخدر، جوانان کشور عزیزمان را 

از گرایش به این بالی خانمان سوز مصون داریم.

انهدام باند اخالل در نظام ارزی کشور

  کالهبرداری های کالن 
با صدور کارت های بازرگانی 

بزرگ ترین باند اخالل در نظام ارزی کشور در خراسان رضوی 
شناسایی شد.

 بزرگ ترین باند اخالل در نظام ارزی کشور در خراسان رضوی 
شناسایی و ۱9 متهم در این ارتباط دستگیر شدند.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران، این باند با صدور کارت های 
بازرگانــی به نام اشــخاص ضعیــف و بی بضاعت و با تبانی 
عوامل گمرک، رفع تعهد ارزی خالف واقع انجام می دادند 
و ارز ناشی از صادرات این باند که باید رفع تعهد ارزی کند، 

مجموعاً ۱/۴میلیارد یورو است.
همچنین دادســتان مشــهد به قدس گفت: چندی پیش 
نیابــت قضایــی از تهــران بــرای پیگیری بــه دادســرای مرکز 
خراســان رضوی واصــل شــد کــه در ایــن زمینــه اقدام هــای 
قضایــی صــورت گرفــت و  پس از آن هم طبــق روال پرونده 

به تهران ارسال شد.

آتش نشانی مشهد خبر داد

 یک سهل انگاری به انفجار 
خانه مسکونی ختم شد 

مسعود ظهوریان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد 
گفت: در پی انفجار اسپری خشک کننده چسب، بخشی 

از یک واحد مسکونی در مشهد تخریب شد.
وی با بیان ماجرا افزود: سه شنبه شب گذشته در پی تماس 
شهروندان با سامانه ۱۲5 مبنی بر شنیدن صدای انفجار از 
داخل یک منزل مسکونی ، آتش نشانان و نجاتگران از دو 

ایستگاه به محل حادثه در خیابان رسالت اعزام شدند.
 مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی مشــهد  بــه باشــگاه 
خبرنگاران گفت : با حضور آتش نشانان در محل مشخص 
شــد مالک واحد مســکونی حین جابه جایی یک اســپری 
خشــک کننده چســب فــوری بــه دلیــل ســهل انگاری این 
اســپری را بــه گوشــه ای از منزل پرتاب می کنــد و این اقدام 
منجر به برخورد اسپری با جسمی نوک تیز و سوراخ شدن 
آن می شــود و در ادامه هم انتشــار شــدید گاز تحت فشار 
داخل اسپری و رسیدن گاز های متصاعد شده به بخاری که 
در همان نزدیکی قرار داشت، موجب انفجار شد . ظهوریان 
بیان کرد: در پی این انفجار بخشی از این واحد مسکونی 

تخریب و سه نفر از اعضای خانواده مجروح شدند.

با هوشیاری مأموران پلیس نهبندان کشف شد

انتقال مواد با چهار کوله پشتی 

از  بازرســی  در  گفــت:  فرمانده انتظامــی خراســان جنوبی 
کوله پشــتی چهــار عابــر پیــاده ۱۰۳ کیلو و ۳۰۰ گــرم تریاک 

کشف شد.
ســردار ناصر فرشید اظهار کرد: مأموران پاسگاه سهل آباد 
شهرستان نهبندان هنگام کنترل محورهای فرعی به چهار 
عابرپیاده که در تاریکی شب در حال تردد بودند، مشکوک 

شدند و به آنان دستور ایست دادند.
وی افــزود: متهمــان بــا مشــاهده مأمــوران بــا رهــا کــردن 
کوله پشتی خود متواری شدند که با اقدام به موقع پلیس، 
ســه متهم دســتگیر و یکی از عابران پیاده متواری شــد  که 

تحت تعقیب قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی تصریح کرد: مأموران 
در بازرسی از چهار کوله پشتی متهمان ۱۰۳کیلو و ۳۰۰گرم 

تریاک کشف کردند.
این مقام ارشد انتظامی بر مبارزه بی امان با ناامن کنندگان 
جامعه و سوداگران مرگ تأکید و خاطرنشان کرد: متهمان 
دستگیر شده با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و 

روانه زندان شدند.

ترخیص حدود ۳هزار موتورسیکلت 
از  پارکینگ ها 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان رضوی از 
ترخیص ۳هزار موتورســیکلت از پارکینگ ها با تسهیالت 

ویژه خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی با اشاره به اینکه تا پایان سال 
9۸ بیــش از ۳۱هــزار دســتگاه موتورســیکلت توقیــف و بــه 
پارکینگ ها منتقل شده اند، اعالم کرد: این طرح تسهیل از 
۱7 آبان تا ۱7 دی برای موتورسیکلت های توقیفی رسوبی در 

نظر گرفته شده است. 
 وی در ادامه افزود: مالکان و متصرفان یا نماینده قانونی با 
ارائه اسناد مالکیت و اوراق هویتی و حتی با وجود نداشتن 
گواهی نامه، بیمه نامه و با بخشش جریمه دیرکرد و تقسیط 
جرایم به مدت یک ســال می توانند موتورســیکلت خود را 

ترخیص نمایند.
وی افزود: تسهیالت ویژه برای هزینه پارکینگ نیز در نظر 
گرفته شــده و افراد می توانند برای ترخیص موتورســیکلت 

خود به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه نمایند.

عقیل  رحمانی: سیدمرتضی مدنی فدکی 
در حالی از نظارت میدانی رئیس شعبات 
ویژه این اداره کل در شب های یلدایی خبر 
داد کــه در ادامــه ماجرای برخورد قاطع با 
سه واحد صنفی و نصب پرده بر سر در 

آن واحدها را هم توضیح داد.

نظارت های یلدایی تا 30 آذر ماه»
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی  
بــرای  ســازمانی  برنامه هــای  توضیــح  در 
برخــورد بــا گران فروشــی های احتمالی در 
شب های یلدایی، گفت: با توجه به ابالغ 
سازمانی صورت گرفته، طرح ویژه نظارت 
بر بازار میوه فروشــان از شنبه گذشته)۲۲ 
آذر( آغاز و این رصد و پایش های میدانی 

هم تا ۳۰ آذر ادامه خواهد داشت.
وی افــزود: در ایــن طــرح کــه بــا محوریــت 
تعزیــرات حکومتــی خراســان رضوی آغاز و 
با همراهی ســازمان صمــت و اتاق اصناف 
پیــش خواهــد رفــت، بــه صــورت ویــژه ای 
بازرســی های میدانــی روی کاالهایــی نظیر 
میوه، شیرینی و آجیل متمرکز خواهد شد.
تمامــی  بــه  موضــوع  ایــن  پیگیــری 
اســتان  سراســر  در  تابعــه  دســتگاه های 
خراســان رضوی اعالم شــده و در ادامه از 

آن ها خروجی کار را خواهیم گرفت.

رسیدگی به گران فروشی ها خارج »
از نوبت 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
تصریح کرد: به شعب تعزیرات حکومتی 
در  شــده  داده  دســتور  خراســان رضوی 

صورت مشــاهده هر گونه 
تخلــف و تنظیــم گــزارش 
نوبــت  از  خــارج  مربــوط، 
به این پرونده ها رسیدگی 
شــده و اشــد مجــازات را 
نظــر  در  متخلفــان  بــرای 

بگیرند.
در ایــن طرح و در مرحله 
نخست به افراد متخلف 
تذکر کتبــی داده خواهد 
شد تا رعایت قیمت های 
و  بکننــد  را  منطقــی 
پیشــگیری را مقــدم بــر 
دانسته ایم،اما  همه چیز 
بخواهنــد  افــرادی  اگــر 
داشــته  تخلــف  تکــرار 
شــک  بــدون   باشــند، 

پشیمان خواهند شد.
مدنی فدکــی ادامــه داد: 
 ۱۲ حاضــر  حــال  در 

پایگاه متعلق به معاونت بازرسی سازمان 
صمــت خراســان رضوی در ســطح شــهر 
فعــال هســتند و تعزیــرات حکومتــی هم 
برای برخورد قاطع و سریع، دو شعبه ویژه 

و سیار در شهر قرار داده است.
از سوی دیگر عمده فروشی ها و بارفروشان 
هــم از نظارت هــا دور نمانــده و پیــش از 
شــروع طــرح بــا آن هــا جلســه ای برقــرار و 
هشدار قاطع داده شده تا رعایت قانون را 

مدنظر داشته باشند.
حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
خراســان رضوی عنــوان کــرد: در کنــار آن، 

تیم هــای بازرســی اصنــاف 
هم در میادین بار مستقر 
و به صورت میدانی ماجرا 
در  و  می کننــد  رصــد  را 
صورت مشــاهده هر گونه 
تخلــف، بــا آن هــا برخــورد 

خواهد شد.
پــس از بــه پایــان رســیدن 
ایــن طــرح در نظــر داریــم 
روی  دقیــق  نظــارت  بــرای 
میوه فروشــی ها  اقدام هــای 
هــم طــرح مســتمر دیگری 
اجــرا کنیــم تــا قیمت هــای 
فروش میوه در آن مکان ها 

واقعی تر شود.

به دنبال شناسایی »
دالالن هستیم

ســیدمرتضی مدنی فدکــی 
دنبــال  بــه  کــرد:  بیــان 
شناســایی دالالن و واسطه هایی هستیم 
که در بازار میوه مشهد و دیگر شهرها به 
هر اقدامی دســت می زنند تا جیب خود 
را پــر کننــد و در این زمینــه هم اقدام های 

خوبی صورت گرفته است.
بــه همیــن دلیــل بــه واحدهــای صنفــی 
مرتبــط بــا فــروش کاالهــای شــب یلدایی 
هشــدار قاطــع و جــدی می دهــم کــه اگــر 
نیروهــای اقدام کننــده بــرای آن هــا تکــرار 
تخلف ثبت کنند، بدانند نخستین اقدام 
نصب پرده)اعالم محل گرانفروش( سردر 

مغازه آن ها خواهد بود.

3 نانوایی متخلف ادب شدند»
وی در ادامــه، بــه برخــورد بــا ســه واحــد 
صنفی نانوایی اشاره کرد و گفت: براساس 
قانون نظام صنفی، قانون گذار برای تکرار 
تخلــف گران فروشــی در مراتــب متعــدد، 
بــرای متخلفــان مجازات هــای شــدیدتری 
را در نظــر گرفتــه اســت و چنانچــه تکــرار 
تخلف در مرتبه ســوم باشــد، طبق قانون 
متخلف عالوه بر پرداخت جزای نقدی به 
6برابر میزان تخلف، به نصب پرده تخلف 
ســردر واحــد صنفــی محکوم می شــود و 
مدت زمان نصب آن هم دو هفته است، 
این گونه مجازات ها با رویکرد بازدارندگی 

در قانون پیش بینی شده است.
اســاس  همیــن  بــر  افــزود:  مدنی فدکــی 
واحــد  چهــار  گذشــته  روز  چنــد  در 
شــعب  ســوی  از  کــه  نانوایــی  صنفــی 
بــار  ســومین  بــرای  و  تعزیرات حکومتــی 
محکــوم بــه پرداخت جــزای نقدی شــده 
بودنــد و محکومیت هــای آن ها در مرحله 
اجراست، به علت تکرار تخلف، عالوه بر 
پرداخــت جــزای نقــدی، به نصــب پارچه 
تخلــف نیز محکوم شــدند کــه این حکم 
توســط اجــرای احــکام تعزیرات حکومتی 
مشــهد و بــا نظــارت رئیس شــعبه ســیار 

صورت گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اعالم کرد

طرح نظارتی ویژه شب یلدا تا 30 آذر ادامه دارد

مخاطبان گرامی!
لطفاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.
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فرمانده انتظامــی اســتان از عملیــات غافلگیرانــه پلیــس بــرای کشــف محمولــه 
موادمخدر و دستگیری چهار سوداگر مرگ خبر داد. 

ســردار محمدکاظــم تقــوی در تشــریح این عملیــات ضربتی گفــت: تیم های مرکز 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان در اقدامی اطالعاتی به سرنخ هایی 
از قاچاق محموله سنگین موادافیونی از استان های جنوبی به خراسان رضوی و در 

مسیر شهر مشهد دست یافتند.
فرمانده انتظامی اســتان خراســان رضوی افزود: بررســی های پلیســی نشان می داد 
قاچاقچیــان چنــد ســاعت بعــد با یــک اتوبــوس مســافربری و یک کامیونــت وارد 
استان خراسان رضوی خواهند شد و با کسب این سرنخ، مثلث پلیسی با حضور 
جــان برکفــان پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان، فرماندهی انتظامی شهرســتان 

تربت حیدریه و پلیس تایباد تشکیل شد.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی ايستگاه بازرسی شهيد 
شــيردل كامه تربت حیدریه در این عملیات گســترده، اتوبوس مســافربری حامل 
موادافیونــی کــه عــازم مشــهد بود را متوقف و در بازرســی از این خــودرو 55۸ کیلو 

تریاک جاسازی شده در بدنه وسیله نقلیه را کشف کردند.
ســردار تقــوی گفت: با دســتگیری ســه متهم اصلــی پرونده، تحقیقــات تیم مرکز 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان ادامه یافت و پلیس شهرســتان 
تایبــاد نیــز در ادامــه و در اقدامــی ضربتی وارد عمل شــد و خــودرو کامیون حامل 

موادمخدر را در مسیر شهر مشهد متوقف کرد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب که در بازرســی از کامیونت ۱۰۰ کیلو تریاک کشــف و 
یک متهم دستگیر شده است، گفت: تحقیقات از قاچاقچیان برای شناسایی و 

دستگیری دیگر افراد مرتبط با این سوداگران مرگ ادامه دارد .

پاتک مأموران به سوداگران مرگ 

  658 کیلوگرم تریاک 
در دو عملیات پلیسی کشف شد

کشفیاتکشفیات

عقیــل رحمانــی: رئیــس اداره نظارت بر بهداشــت عمومــی و موادغذایــی اداره کل 
دامپزشــکی اســتان، از ضبط بیش از 96۰ تن فراورده خام دامی غیربهداشــتی از 

مراکز تهیه، تولید و عرضه فراورده های خام دامی در این استان خبر داد.
محمود قربان زاده اظهار کرد: در این راستا ۸۲ هزار بازدید از مراکز یاد شده از ابتدای 
سال جاری انجام شده که در پی آن، تعطیلی و پلمب5۳ مرکز تولید و عرضه فراورده 

خام دامی در استان در گزارش های این اداره کل به ثبت رسیده است.
محمود قربان زاده افزود: در مدت یاد شده برای افراد متخلف در این حوزه نیز 6۱7 

پرونده تشکیل و به مراجع قضایی برای رسیدگی ارسال شده است.
دامپزشــکی  اداره کل  موادغذایــی  و  عمومــی  بهداشــت  بــر  نظــارت  اداره  رئیــس 
خراسان رضوی با توجه به خطر انتقال بیماری های مختلف در اثر عرضه غیربهداشتی 
فراورده های خام دامی توسط دستفروشان، اظهار کرد: با کلیه افرادی که به صورت 
دستفروشــی و بدون هویت در حاشــیه جاده ها، سطح شهر مشهد و به ویژه اطراف 
حرم مطهر، اقدام به عرضه غیرمجاز مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز، 
ماهی، کله پاچه، جگر و ... نمایند به طور جدی برخورد شده و پس از تشکیل پرونده 
برای متهمان، مراتب جهت رسیدگی به دستگاه قضایی تسلیم و پیگیری خواهد 
شــد. قربان زاده ضمن تأکید بر اهمیت گزارش های مردمی در کشــف و ضبط موارد 
غیرمجاز و نیز ارتقای سطح بهداشت عمومی، از کلیه شهروندان درخواست کرد در 
صورت مشاهده موارد یاد شده و یا سایر تخلفات در عرضه فراورده های  خام دامی، 
مراتب را در مشهد، با شماره تلفن های ۳7۲5۰۰۲5 و ۳7۲5۰۰۳5)شبکه دامپزشکی 
مشهد(، ۱5۱۲)مرکز پیام اداره کل( و در شهرستان ها با شبکه دامپزشکی شهرستان 
در میان گذارند و یا با سامانه پیام کوتاه روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان به 

شماره ۳۰۰۰۰۱5۱۲ در ارتباط  باشند.

در پی 82هزار بازدید دامپزشکی در سطح استان رخ داد

 پلمب  مراکز متخلف
 فراورده های خام دامی

اعمال اقنوناعمال اقنون

پس از به پایان رسیدن 
این طرح در نظر 
داریم برای نظارت 

دقیق روی اقدام های 
میوه فروشی ها هم طرح 

مستمر دیگری اجرا 
کنیم تا قیمت های 
فروش میوه در آن 

مکان ها واقعی تر شود

بــرشبــرش



خبرخبر خبرخبر
جشن پایان نیازهای ضروری 

ایتام تا دهه فجر

سمنان: معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
اســتان ســمنان گفت: جشــن پایــان نیازهــای ضروری 
ایتام با احصا نیازمندی های آنان و مشــارکت خیران تا 

دهه مبارکه فجر رقم می خورد.
ســیده فاطمه تقــوی اظهــار کــرد: رفع نیازهــای ضروری 
کــه  اســت  مهــم  امــری  توانمنــدی،  کنــار  در  ایتــام 
کمیته امداد با مشارکت خیران گام بزرگی در این راستا 

برداشته است.
وی تصریح کرد: نیازهای خانواده ایتام در سرفصل های 
مختلف مسکن، اشتغال، فرهنگی، تحصیل، درمان و 
سایر موارد حمایتی احصا شده است که درصدد رفع 

نیازهای ضروری ایتام هستیم.

 زندانی بابت مهریه در قم نداریم
قم: رئیس کل دادگســتری اســتان قم گفت: هم اکنون 
بابــت مهریــه هیــچ زندانــی در زندان های قم نیســت و 
نوبت ها در دادگاه های بدوی از هشــت ماه به یک ماه 

کاهش پیدا کرده است.
حجت االسالم والمسلمین علی مظفری، با بیان اینکه 
طی حضور ۱۵ ماهه در دستگاه قضایی قم به دنبال برنامه 
متحوالنه و جدید در مجموعه قضایی استان هستیم.
وی بــه حجــم بــاالی پرونده های ارجاعی بــه قضات در 
اســتان قــم اشــاره کــرد و گفت: در این اســتان بــه ازای 
هــر قاضــی ۱/۵ برابــر پرونــده ارجاع می شــود که حجم 

باالیی است.

 آزمون آیین نامه رانندگی 
تا اطالع بعدی برگزار نمی شود

همــدان: رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
همــدان گفــت: آزمون آیین نامــه راهنمایی و رانندگی با 
توجــه بــه شــرایط کرونایی لغو شــده و تا اطــالع بعدی 
برگزار نمی شــود. وی عنوان کرد: آزمون عملی رانندگی 
خــودرو از کســانی که پیشــتر در آیین نامــه نمره قبولی 
دریافــت کردنــد اخذ می شــود، امــا با توجه بــه ممنوع 
شــدن برگــزاری آزمــون آیین نامــه، متقاضیــان جدیــد 
دریافــت گواهی نامــه باید تا بازگشــت شــرایط کرونا به 

وضعیت عادی برای شرکت در آزمون صبر کنند.

تفحص از عملکرد قطارشهری 
تبریز کلید خورد

آذربایجان شــرقی: طــرح تحقیــق و تفحــص شــورا در 
خصوص عملکرد ســازمان قطارشــهری تبریز به دلیل 
قانع کننده نبودن پاسخ مدیرعامل سازمان قطارشهری 
به پرسش یکی از اعضای شورای اسالمی شهر تبریز، 

کلید خورد.
در این طرح آمده است: با سالم و احترام با عنایت به 
پرسشــی کــه از عملکرد ســازمان قطارشــهری به  عمل 
آمــد، پاســخگویی مدیــر ســازمان قطارشــهری آن طــور 
کــه باید و شــاید قانع کننده به نظر نمی رســد، بنابراین 
تعــدادی از اعضــای شــورای اســالمی شــهر تبریــز بــر 
حســب ماده ۷۴ آیین کار شــورای اســالمی شهر تبریز 
مصــوب پنجــم آذر ماه ســال ۹۶ درخواســت تحقیق و 

تفحص داریم.

قزوین برای متکدیان ناامن است

قزویــن: مدیــر توســعه خدمــات اجتماعــی شــهرداری 
قزوین گفت: در حال حاضر شهر قزوین برای متکدیان 
از دســتگیری متکــدی  ناامــن اســت، در واقــع پــس 
میلیاردی در قزوین، با کاهش چشــمگیر متکدیان در 

سطح شهر روبه رو شدیم.
مرتضــی رحمانــی تصریــح کــرد: شــهرداری قزویــن بــه  
صورت ۲۴ ساعته در سطح شهر گشت و بازرسی دارد 
و متکدیــان را شناســایی می کنــد. بــه  جرئــت می توان 
گفــت در چنــد مــاه اخیر بــا کاهش چشــمگیر حضور 
متکدیان در قزوین روبه رو شدیم و کرونا موجب توقف 
اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان در قزوین 
نشده است و همکاران ما با وجود شیوع این ویروس، 

مثل سنوات گذشته در حال اجرای طرح هستند.

 تاکسی های اینترنتی 
دوگانه سوز می شوند

همدان: مدیر شــرکت پخــش فراورده های نفتی منطقه 
همــدان از آغــاز نام نویســی دوگانه ســوز کــردن یارانــه ای 
تاکســی های اینترنتی و آژانس ها تا دو هفته آینده خبر 

داد.
 امین روســتایی اظهار کرد: نام نویســی و گازســوز کردن 
خودروهــای عمومــی و وانــت بار چند ماه اســت که آغاز 
شــده و همچنــان ادامــه دارد و در آینــده نزدیک شــاهد 
گازسوز کردن یارانه ای خودروهای اینترنتی و آژانس های 

جابه جایی بار و مسافر خواهیم بود.

مدارس کانکسی منطقه آزاد ماکو 
برچیده می شوند

ارومیه: مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ماکو با اشــاره به 
پیشــرو بودن این ســازمان در توســعه و رفع مشــکالت 
مــدارس کانکســی  تمامــی  پــرورش گفــت:  و  آمــوزش 
روستاهای منطقه آزاد حذف و برداشته شده و مدارس 

مناسبی جایگزین آن ها خواهد شد.
محمدرضا عبدالرحیمی اظهار کرد: ۲۸ روستای منطقه 
آزاد ماکو نیازمند جایگزینی مدارس کانکسی با مدرسه 
جدیــد اســت کــه از این تعداد ۱۵ روســتا در شهرســتان 
ماکو، ۶ روســتا در شهرســتان شــوط و هفت روســتا در 
شهرستان پلدشت نیازمند احداث مدارس جدید است.

 تکذیب کشتار سگ ها 
در میاندوآب

مهاباد: شــهردار چهاربرج میاندوآب،  با اشــاره به انتشار 
تصاویــری در شــبکه های اجتماعــی مبنــی بــر کشــتار 
ســگ ها بــا اســلحه شــکاری، گفــت: طــرح جمــع آوری 
ســگ های ولگــرد در این شــهر به  صــورت زنده گیری در 
حال اجرا بوده و اخبار منتشــره در فضای مجازی درباره 

اتالف آن ها صحت ندارد.
رضــا مقــدم بــا بیــان اینکــه شــهرداری از طریــق مراجع 
قضایــی ایــن موضــوع را پیگیــری می کنــد، گفــت: برای 
زنده گیری ســگ های ولگرد در ســطح شــهر مســتندات 
الزم وجــود دارد و بــه هیــچ وجــه بــه اتــالف ســگ های 

بالصاحب اقدام نشده است.

ممنوعیت استفاده از واژگان 
بیگانه در تابلوها 

بندرعباس: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان 
گفت: براســاس دستورالعمل جدید، اســتفاده از واژگان 
بیگانــه در تابلوهــای کســب و کار، نــام ســاختمان ها و 
شــرکت ها در اســتان ممنوع بوده و همه اســامی باید به 

زبان فارسی نوشته شوند.
رضا کمالی زرکانی با تأکید بر اســتفاده نکــردن از واژگان 
بیگانه در منظر شهری، از مدیران دستگاه های فرهنگی 
و اصناف مرتبط خواست با نظارت بیشتر همکاری الزم 
را نسبت به اصالح تابلوهای شهری که از واژگان بیگانه 

استفاده کرده اند، صورت گیرد.

آمار قربانیان حوادث کار در آذربایجان شرقی افزایش یافت

اول کار، بعد ایمنی!
تبریــز: اگــر تا به  حال گذرتــان به کارگاه های 
صنعتــی و ســاختمانی بــزرگ افتاده باشــد 
بــه  طــور حتم بــا تابلوهایــی در محوطه این 
پروژه هــا برخــورد کردید که روی آن نوشــته 
 شــده »اول ایمنــی؛ بعد کار« امــا همان  طور 
که گفتم این جمله بیشتر جنبه شعار دارد 

تا واقعیت!
اتفاقات ناشی از حوادث کار و بازدید میدانی 
از بســیاری از کارگاه ها برای همگان روشــن 
می کند که متأســفانه در برخــی از کارگاه ها 
این شــعار برعکسش بیشــتر مصداق دارد 

یعنی »اول کار بعد ایمنی!«
مرگ ومیــر ناشــی از کار یکــی از مشــکالتی 
اســت کــه تاکنون رســانه ها ذهن مخاطبان 
را بــه آن حســاس کرده؛بنابرایــن کمتــر و 
شــاید هیچ وقــت در رســانه های جمعــی به 
آن پرداخته نشده است و اگر از ما بپرسند  
آخریــن خبــر در خصــوص جان باختن یک 
کارگــر ســاختمانی و یــا کارگاه تولیــدی در 
استان ما چه زمانی است  و از کجا شنیدیم، 
شــاید کمتر شــخصی این حوادث را به یاد 
بیاورد، از همین رو تاکنون توجه چندانی به 

این موضوع نشده است.
متأســفانه از ابتدای ســال تاکنون ۸۱ نفر از 
زحمتکش تریــن طبقــه جامعــه در اســتان 
دو  مســافران  معــادل  و  آذربایجان شــرقی 
اتوبوس بین شــهری بر اثر حوادث ناشــی از 
کار جــان خــود را از دســت دادند، اما کمتر 

شخصی از ما از این خبر آگاه است!

افزایش آمارها »
از ابتــدای ســال تاکنــون عالوه بــر اینکه ۸۱ 
نفــر از هم اســتانی های خــود را از دســت 
دادیم، بنا بر گفته  مدیرکل پزشکی قانونی 
آذربایجان شــرقی، حوادث به وقوع پیوسته 
در کارگاه هــای اســتان موجــب مصدومیت 

۸۱0 نفر شده است.
نکته قابل  توجه اینجاست که به گفته علی 
صفایی فرد  در هفت  ماه اول سال، ۸۱0 نفر 
بــر اثر مصدومیت ناشــی از حــوادث کار به 

اداره هــای پزشــکی قانونــی اســتان مراجعه 
کردند که از این تعداد ۱۵ نفر زن و بقیه مرد 
و در واقع نان آور خانه بودند که حاال برخی 

از آن ها خانه نشین شدند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه 
۸۱ نفر در هفت  ماه اول سال بر اثر حوادث 
ناشی از کار در استان جان خود را از دست 
دادند، می گوید: متأســفانه این آمار نسبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، ۲۳ نفــر 

افزایش  یافته است. 
وی نگاهــی بــه آمــار فوت شــدگان حــوادث 
کاری در ســال ۹۸ انداختــه و ابــراز می کند: 
در  نفــر   ۹۶ گذشــته  ســال  در  متأســفانه 
حــوادث کاری جــان خود را از دســت دادند 

که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند.
کار  حــوادث  مصدومــان  تعــداد  وی 
مراجعه کننده در ســال ۹۸ را نیز یک هزار و 
۳۲۵ نفر عنوان می کند و می گوید: از این تعداد 
۳۵نفــر زن و یک هــزار و ۲۹0 نفر مرد بودند.

مسئول ایمنی کیست؟»
رامیــن ناصــری، کارشــناس معــدن کــه بــه  
عنــوان مســئول فنــی در برخــی کارخانه ها 

نیــز فعالیــت داشــته اســت، در پاســخ بــه 
ایــن پرسشــی که چــرا ایمنــی در کارگاه ها و 
یــا کارخانه هــا جــدی گرفتــه نشــده اســت، 
می گوید: در کشور ما متولی مشخصی در 
خصــوص ایمنی در محیط کار یا به  عبارت  

دیگر در صنعت وجود ندارد. 
وی اذعان می کند: بخشی از کار به بازرسان 
کار مربوط می شود که تعداد آن ها به حدی 
کم و معدود اســت که شــاید سال ها موفق 
بــه رؤیت ایــن متولیــان ایمنــی در کارگاه ها 

نشوند.
ناصــری با بیــان اینکه قوانین متعــددی در 
خصــوص ایمنــی کارگاه هــا چــه در بخــش 
صنعــت و چــه در بخــش معــدن داریــم، 
می افزایــد: حــال پرســش اینجاســت چــه 
شخصی باید روی آن نظارت کند و آن را به 

مرحله اجرا بگذارد.
وی می افزایــد: چــرا شــما در هیــچ  یــک از 
ســاختمان هایی که در ســطح شهر ساخته 
می شــود کاله ایمنــی بــر ســر هیــچ کارگری 
نمی بینید و تا حاال هیچ شخصی نپرسیده 
مســئول ایمنــی این کارگران کــه با خطرات 
متعددی روبه رو هســتند، کیست و چگونه 

بدون لحاظ ملزومات ایمنی در مقابل چشم 
شهرداری، اداره کار و سازمان نظام مهندسی 

فعالیت می کنند؟ 

چه باید کرد؟»
ایــن کارشــناس ایمنــی با بیــان اینکــه برای 
ایمنــی کارگاه هــا بایــد کارفرمایــان را هــدف 
قرار داد؛ چرا که کارگران مطابق با خواسته  
کارفرمایان خود کار می کنند، ادامه می دهد: 
نمی تــوان از کارگــر انتظــار داشــت ایمن کار 
کند درحالی  که این موضوع برای کارفرمای 
او اهمیــت نــدارد. از کارگر نمی تــوان انتظار 
داشــت کار ناایمــن نکند، وقتی کســی از او 
در مقابل اخراج کارفرما پشتیبانی نمی کند. 
وی بــا بیان اینکه تهیه چند عدد کاله برای 
کارگر ایمنی نمــی آورد، اظهار می کند: حتی 
معیشــت و وضعیــت اقتصــادی در ایمنــی 
کارگر تأثیرگذار است، زیرا هر زمان پرداخت 
دستمزدها به تأخیر می افتد و یا هزینه ها با 
درآمدها ارتباط منطقی نداشــته باشند، به 
نحــو عجیبی میــزان وقوع حــوادث افزایش 
می یابد؛ چراکه کارکنان در این حالت تمرکز 

الزم را ندارند.
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و  اســتان چهارمحــال  در  ســرخون  رودخانــه  شــهرکرد: 
بختیاری، منبع تغذیه و شرب بسیاری از دام ها و اراضی 
کشــاورزی اســت که به دلیل آلودگی ناشی از شکستگی 
لوله نفت، اشتغال بسیاری از مردم در بخش میانکوه را 

به خطر انداخته است. 
به گزارش قدس آنالین؛ روز یکشنبه۲۳ آذر ماه خط لوله 
نفــت مــارون به اصفهــان در منطقه تلمبه خانه روســتای 
گندم کار شهرستان اردل دچار شکستگی شد و دقایقی 
نگذشته که این شکستگی با حریق و آتش سوزی همراه 

شد.
گرچــه شــعله های ناشــی از آتش ســوزی این خــط انتقال 
نفــت بســیاری از دام هــای روســتاییان را تلــف کــرد، امــا 
جاری شدن نفت آن  هم در رودخانه سرخون که هزاران 
هکتار باغ، اراضی کشاورزی، گلخانه و همچنین دام ها از 
آن تغذیه می شــوند، نگرانی های بســیاری را در دل مردم 

منطقه ایجاد کرده است.  
به گزارش قدس، پیش  از این نیز به دلیل آلودگی نفتی، 
۵۷ مزرعــه پــرورش ماهی بــا ظرفیت ۲هزار تن در ســال 
در ایــن منطقــه از بیــن رفت که حاال بــا آلودگی چند روز 
گذشــته بــه  احتمــال  زیــاد بایــد به آمــار ایــن تعطیلی ها 

افزود.

تخریب اراضی کشاورزی»
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به تخریب وسیع منابع آبی و خاکی اظهار می کند: 
متأســفانه ۱۹0هکتــار باغ هــای زیرپوشــش آبریز چشــمه 
ســرخون در آینده پس از خواب زمســتانی نیاز به آبیاری 
دارند؛بنابرایــن آلودگــی آب وخــاک بــه  طور حتــم به آن ها 

ضرر خواهد رساند.
عطــاءهللا ابراهیمــی بیــان کــرد: در حال حاضــر ۶ هکتار 
گلخانه سبزی و سیفی نیز در این منطقه فعال است که 
با توجه به اینکه منبع تأمین آب این واحد از سرچشمه 

سرخون است، آبرسانی به این واحد باید به  صورت سیار 
انجام شود.

وی با بیان اینکه به  احتمال  زیاد دود ناشی از آتش سوزی 
کلونی هــای زنبــور، منطقــه را بــدون خســارت نگذاشــته 
اســت، می افزایــد: در ایــن منطقه ۵هــزار و ۶00 رأس دام 
ســنگین و ۸هــزار و ۶00 رأس دام ســبک وجــود دارد کــه 
منبــع تأمین کننــده آب ایــن دام هــا، رودخانــه ســرخون 
اســت کــه بــا بارش بــاران و نشــت آلودگی به روســتاهای 
پایین دست، احتمال تلف شدن دام و یا بروز بیماری های 

متنوع وجود دارد.
ابراهیمــی با بیــان اینکه احتمــال وارد آمدن خســارت ها 
از ایــن مقدار بیشــتر اســت، اذعــان می کند: بــا توجه به 
آلودگــی منبــع آبــی و آبیاری و خاک هــای منطقه به مواد 
نفتی و وجود ۲۱0هکتار اراضی آبی در زیردســت چشمه 
در زمان آبیاری، احتمال وارد شدن خسارت به این مزارع 
وجــود دارد کــه بایــد در زمــان مناســب ارزیابی خســارت 

انجام شود.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
در این رابطه تأکید می کند: شرکت ملی نفت نسبت به 
پاکســازی رودخانــه و همچنین خاک کشــاورزی آلوده به 

مواد نفتی باید اقدام کند.

خطری که منابع آبی و خاکی این منطقه را تهدید می کند 

رودخانه »سرخون« و نشت »طالی سیاه«

گزارشگزارش
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آن ســه قافیه یــا بیشــتر داشته باشــد- ظرف 
پالســتیکی دهان گشــاد 5. بی فروغ- ماه پنجم 
ســریانی- چشــم در گویش هموطن لر 6. دم و 
لحظه- نویسنده »مدارراس السرطان« - کاشف 
گردش خــون 7. عضو گزش- بــاادب- محله و 
برزن- بــاران اندک 8. شــاخه ای از ورزش های 
پنج گانه مــدرن 9. زدنی مضر به ســیگار- تند 
 و فــوری- از قوای ســه گانه کشــورمان – ملح 
 10. بخش پایینی لباس-شفادهنده- عالمت مفعولی

11. مستشرق فرانسوی خالق »ابن الرشد و فلسفه 
او« - درنگ کردن- حیوان پوست کلفت شاخ دار 
بومی هندوستان 12. زاپاس- ماه کوچک- عنصر 
استخوان ســاز 13.  چندین یاقوت- ایســتاده و 
بی حرکت- وحشــی و درنــده 14. باالآمدن آب 
 دریا- بیابان بی آب و علــف- پدربزرگ- خونریز 

15. تابلویــی از »رنه مارگریت« هنرمند بلژیکی 
سبک سوررئالیست - کشوری از خانواده لبنیات

1. تیزبینــی و نکته ســنجی- عنــوان فیلمی 
 محصول 1382 از رســول مالقلی پور- مغزسر 
2. ســقف فلزی شــیب دار- نامــزد انتخاباتی 
3. ضمیــر درون- عزیز همــگان- انجام یافت- 
شــهری در چرخ خیاطــی 4. پیــروان مانــی 
 را گوینــد- صفتــی بــرای باد- طنیــن صدا 
5. جزیره شــطرنجی- محفوظ و درامان- کاغذ 
ضخیم 6. نام دیگر رودخانه ولگا- یکتاپرســت- 
تقویت کردن 7. جوانمرد – اینجا- از سبزی های 
خوردنی 8. عضوی از سیســتم محرکه خودرو 
که وظیفه کنترل حرکت سوپاپ ها را عهده دار 
است 9. خاضع و خاشــع- روستایی در فرانسه 
کــه پذیــرای امام راحــل»ره« در ایــام تبعید 
بود- کری خوانی 10. دســتورزبان- دوره گرد- 
چهارچــوب عکــس 11. از آن طــرف بخوانید 
»راهــزن« معنــی می دهــد-آوای نوشــیدن 

مایعات- خامــه12 . حرارت و گرمی- پودر رختشــویی- 
 خودروی گران قیمت و فیلمی است از »مسعودکیمیایی« 
13. اداره کننده- پول سامورایی- نام قدیم اصفهان- آرواره 
14. شــخصی که بدون تامل حرفی را بپذیرد- کسی که با 
مردم به مالیمت رفتارکند 15. دســت- در دین زرتشتی 
جایگاه کسانی است که گناه و ثواب آن ها یکسان باشد- باجه 

  افقی

  عمودی
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