
قدردانی از جهادگران خط مقدم سالمت در روز پرستارکارکردهای اجتماعی مساجد در روزهای کرونایی
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس یک اثر هنری به معاون وزیر اهدا کردنگاهی به طرح »مسجد؛ سنگر سالمت« 

مدتــی اســت طرحــی بــه نام »مســجد؛ ســنگر 
ســامت« در خراســان رضوی اجرایی می شود 
که با استقبال و حضور پرشور نیروهای جهادی 
و با محوریت مساجد استان همراه بوده است 
تــا بــه افراد نیازمنــد کمک در روزهــای کرونایی 
حســن  شود.حجت االســام  ویــژه ای  توجــه 

بهشتی نیک، امام جماعت ...

به پاس قدردانی از جهادگران خط مقدم سامت 
در روز پرستار، یک اثر هنری به معاون وزیر اهدا 
شــد. مدیــر عامل مؤسســه آفرینش هــای هنری 
آســتان قــدس در رابطــه بــا تابلو نقاشــی اهدایی 
این مرکز به مناســبت روز پرســتار به معاون وزیر 
بهداشت به خبرنگار ما می گوید: این تابلو توسط 

هنرمند شهرمان سید... .......صفحه 2 .......صفحه 2 

طرح آستان قدس رضوی برای رسیدگی به کارتن خواب ها 

دستگیری عامالن تبلیغ  
قمارخانه های آنالین

رئیس شورای شهر مشهد 
شفاف سازی کرد

تأیید 95 درصدی 
سفرهای خارجی شورا 

در استانداری

.......صفحه 3 
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وزیر میراث فرهنگی:

پرونده 
»ثبت جهانی توس«  

تدوین می شود
علــی اصغــر مونســان در مراســم بهره بــرداری از مســیر 
جلوخان آرامگاه فردوسی تا کهن دژ که دیروز با حضور 
مســئوالن کشــوری و اســتانی برگزار شــد ضمن تشکر 
از مســئوالن شــهری به خاطر اقدام های انجام شــده در 
منطقــه تــوس گفــت: در گذشــته این منطقــه محوطه 
زیبایــی نداشــت، امــا بــا همــکاری میــراث فرهنگــی و 
شــهرداری مشهد اقدام های بهســازی آغاز و پروژه هایی 
مثل بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوســی انجام شــد.به 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزیــر  مهــر،  گــزارش 
صنایع دستی با بیان اینکه طبق تأکیدات مقام معظم 
رهبری منطقه توس باید احیا شــود تا تبدیل به قطب 
گردشــگری شــود افــزود: تاکنــون حــدود ۴۸ میلیــارد 
تومــان در منطقه آرامگاه فردوســی هزینه شــده اســت 
و پیش بینــی می شــود جمــع کل هزینه هــا در پایــان به 
حــدود ۹۰ میلیــارد تومــان برســد.وی همچنیــن درباره 
ثبــت جهانــی آرامــگاه فردوســی نیز گفت: هر کشــور 
ســاالنه یــک ســهمیه برای ثبــت جهانــی دارد. با این 

حال پرونده ثبت جهانی....

با تمرکز بر دو کانون اصلی در خلق آباد و اکبرآباد مشهد اجرا شد 

.......صفحه 2 

رئیــس شــورای شــهر مشــهد بــه پرســش های رســانه ای در مورد 
ابهام های سفرهای خارجی اعضای شورای شهر پاسخ گفت و در 
این زمینه برخی مشکات را سیستمی دانست و خواستار حل 

آن از سوی نهادهای باالدستی شد...

رئیس پلیس فتا خراسان شــمالی، از دســتگیری دو فردی که 
اقدام به تبلیغ سایت های شرط  بندی در شبکه های اجتماعی 
می کردند، خبر داد.ســرهنگ یوســف شــاکری در تشریح این 
خبر گفت: در پی افزایش تبلیغات سایت های شرط  بندی در 
گروه ها و کانال های فضای مجازی، رسیدگی به این موضوع با 
جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان  قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این افراد به شکل سازماندهی شده اقدام به 

تبلیغ سایت های غیرمجاز...

کاهش بیش از 50 درصدی 
بیماران کرونایی در مشهد 

قائــم مقــام معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد گفت: همکاری شایسته مردم با مدافعان 
ســامت در آذر ماه امســال با کاهش بیش از 5۰ 
درصــدی مبتــا، بســتری و فوتــی کرونایــی همراه 

بوده است.
اعمــال  طــرح  کــرد:  اظهــار  حســینی  ســیدجواد 
از  کــه  و ممنوعیت هــای کرونایــی  محدودیت هــا 
ابتــدای آذر مــاه آغــاز شــد و همــکاری شایســته 
مردم را هم به همراه داشت با کاهش بیش از 5۰ 
درصدی مبتا، بســتری و فوتی کرونایی و کاهش 
قابل توجه ظرفیت اشــغال تخت های بیمارستانی 
همــراه بــود، به  طور مثال در مشــهد آمار بســتری 
بیــش از یــک هــزار و ۴۰۰ نفــر به کمتــر از 7۰۰ نفر 

رسید.
وی با اشــاره به اینکه هر گاه همکاری شایســته 
مــردم بــا مدافعــان ســامت ملمــوس و مشــهود 
دیــده  خوبــی  بــه   هــم  آن  مثبــت  نتایــج  بــوده 
شــده اســت، افــزود: کاهــش چشــمگیر آمارهــا 
نشــان دهنده نقــش پررنــگ همکاری هــای مردم 
بــا خادمــان خود در حوزه ســامت بوده و بدون 
تردیــد بــا تداوم ایــن همکاری هــا آمارهــا باز هم 
اخبــار  می توانیــم  مجــدد  و  می یابــد  کاهــش 

خوشــایند را به مردم اعام کنیم.

بیرجند: حکایت پرســتاران، حکایت سپیدپوشان خبرخبر
بی ادعایــی اســت کــه در ایــن روزهــای کرونایــی از 
جــان خود گذشــته تــا از بیمــاران پرســتاری کنند، 
پرســتارانی کــه زینــب وار بر دور بیمــاران می گردند 
و از مــردم تقاضــا دارنــد در خانــه بماننــد و یلــدای 
امســال را متفــاوت برگــزار کننــد. پرســتاری از آن 
دســت شغل هایی اســت که تنها با عشق می توان 
در آن ماند و ادامه داد. اگرچه ورود به این رشــته 
ماننــد دیگــر رشــته های تحصیلی اســت و آنچنان 
تفاوتــی نــدارد اما اشــتغال به آن و پرســتار ماندن 
تنهــا بــه واســطه عشــق و عاقــه بــه ایــن حرفــه 
می توانــد ادامــه پیــدا کنــد. حکایــت ایــن روزهــای 
کشــور و حضــور پرســتاران در خــط مقــدم درمــان 
مبتایــان بــه کرونــا موجب توجه بیشــتر جامعه و 

افکار عمومی به این شغل شده است.

 یلدای امسال را در خانه بمانید»
مقــدس  شــغل  در  فعالیــت  ســابقه  ســال   12
پرستاری را دارد. ابتدا در بیمارستان امام رضا)ع( 
بیرجنــد و در حــال حاضر در بیمارســتان حضرت 
ولیعصر)عــج( لبــاس خدمــت بر تــن دارد. وقتی از 
حال و هوای این روزهای سخت کرونایی و خدمت 
در بیمارستان از او پرسیدیم، گفت: وقتی حرف از 
وطن باشــد ســختی معنا ندارد و باید کمک کنیم 

تا مردم سرزمینمان سالم باشند. 
و  دارد  فرزنــد  دو  کــه  پرســتار جوانــی  اســت  وی 
در روزهــای کرونایــی کــه بیشــتر مهدهــای کــودک 
قــدری  فرزندانــش  نگهــداری  شــده اند  تعطیــل 
برایــش مشــکل تر شــده و به ناچار بــرای نگهداری 

فرزندانش پرستار گرفته است.
وی عنــوان کــرد: در ابتــدای خدمتم در بخش های 
آی ســی یو و اتاق عمل فعالیت داشــتم اما در حال 
حاضــر در بخش بیمــاران کرونایی کار می کنم و از 
روزی که کرونا آمده است تنها سه بار پدر و مادرم 
را دیــده ام و بیشــتر در قالــب فضــای مجازی آن ها 
را می بینــم. پرســتار بخــش کرونایی بــا بیان اینکه 

حضــور بــر بالیــن بیماران حتی در پاســی از شــب 
سبب افزایش روحیه برای پرستاران است، گفت: 
هفت ساعت کار با لباس ویژه بسیار دشوار است 
و ایــن لباس هــا بــه قــدری غیرقابــل تحمــل اســت 
کــه نمی تــوان آن را تصــور کــرد اما به دلیــل بهبود 

سامت بیماران تحمل می کنیم.
وی اظهــار کــرد: از مــردم درخواســت می کنم برای 

قرنطینــه  در  مانــدن  و  بهداشــتی  نــکات  رعایــت 
خانگــی همــان طــور کــه مــا ســختی های زیــادی را 
تحمــل می کنیــم آن هــا نیــز تــا حــد امــکان بیــرون 
نرونــد و یلــدای امســال را در خانــه بماننــد تــا این 

بیماری ریشه کن شود.

غم ها و شادی های پرستاری»
بــا یکــی دیگر از پرســتاران ســپیدپوش که نامش 
مریــم اســت و بیــش از 11 ســال اســت در رشــته 
می شــوم.  همــکام  می کنــد،  خدمــت  پرســتاری 
وی گفــت: از 11/5 ســال خدمــت در ایــن حرفــه 
آی ســی یو  ویــژه  بخش هــای  در  ســال   ۹ حــدود 
نــوزادان خدمــت کــردم. شــیخ زاده بــا اشــاره بــه 
خاطــرات دوران خدمــت گفــت: هنگامــی کــه در 
بخــش نــوزادان مشــغول بــه کار بــودم فــوت یک 
نوزاد و دادن خبر آن به خانواده یکی از تلخ ترین 
خاطرات من است اما خاطره زیبا هم وقتی همه 
از یک بیمار ناامید می شــوند بهبودی حال بیمار 

خیلی خوشحال کننده است.
شــیخ زاده افــزود: بدترین خاطــره نزدیک من فوت 
کودکــی بــود کــه تقریبــاً یــک ســال پیش بــه علت 
تومور مغزی از میان ما رفت، واقعاً ناراحت شدم؛ 
چــرا کــه هنگام بــه دنیا آمدن نوزاد بــه بزرگی خدا 
پــی می بــری و تنهــا کســی کــه می توانــد جنین در 
شکم مادر را به وجود آورده و نگهداری کند و بعد 
بــه این دنیا بیاورد کســی نیســت جــز خدا و مرگ 
و زندگــی فقط دســت خداســت پس همــه باید به 

آینده امیدوار باشیم.
وی از ســختی های کار در ایــن روزهــای کرونایــی 

گفــت و اظهــار کــرد: تصــورش هــم شــاید برایتــان 
ســخت باشــد ولــی بــه محــض ورود بــه بخــش و 
بیمارســتان باید دو ماســک روی هم بزنیم، لباس 
مخصــوص بپوشــیم و هنــگام رفتن به منــزل باید 
زیــر دوش آب بســیار داغ برویــم، از بــس دســتان 
خــود را ضدعفونــی کرده ایــم حساســیت شــدید 
پوســتی گرفته ایــم؛ این هــا تنها بخشــی از ســختی 
اســت.  کرونایــی  روزهــای  ایــن  در  پرســتاران  کار 
وی گفــت: از وقتــی کرونــا آمــده تنهــا انــدک زمــان 
محــدودی توانســته ام پــدر و مــادر خــود را ببینم و 
فرزنــدان خــود را از زمان کرونا تاکنون نبوســیده ام 
حــس می کنــم اگر پرســتار نمی شــدم تنهــا مادری 

مهربان برای فرزندان خود بودم.

حجم زیاد کار با تعداد کم نیروی انسانی »
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند نیز گفت: بیش از یک هزار و 5۰۰ 
پرســتار در گــروه پرســتاری شــامل بیهوشــی، اتاق 
عمل و... در اســتان و بیش از یک هزار و 1۰۰ نفر 

هم فقط به امور پرستاری می پردازند.
غامحســین محمــودی راد افــزود: بیــش از 2هــزار 
پرستار در سازمان نظام پرستاری خراسان جنوبی 
عضو هستند که تعدادی از آن ها بازنشسته شده 

و یا جابه جا و یا به کار دیگری مشغول شده اند.
وی مشــکل پرســتاران را در شــرایط کرونــا، حجــم 
زیــاد کار بــا بهره گیــری از نیروهــای کــم اعــام و 
ایــن موضــوع ســبب می شــود  خاطرنشــان کــرد: 
پرستاران به دلیل اینکه در معرض خطر هستند، 

بیشتر احتیاط کنند.

بیش از 2هزار پرستار در سازمان نظام پرستاری خراسان جنوبی عضو هستند 

سپیدپوشانبیادعا
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ش�هرداری گناباد در نظ�ر دارد در رعایت ماده 13 آئین نامه مالی ش�هرداری ها حدود 150تن )یکصد اص
پنجاه تن( چوب )تنه کاج و توت( بریده ش�ده موجود در انبار ش�هرداری را از طریق مزایده کتبی به 
فروش رس�اند. لذا از متقاضیان خرید دعوت می ش�ود از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت ده روز 

نسبت به دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد کتبی در پاکت در بسته اقدام نمایند.
1_نوع ومیزان چوب : چوب کاج و توت حدود 150تن

2_محل تحویل انبار مرکزی شهرداری
3_س�پرده ش�رکت در مزای�ده مبل�غ 112,500,000 ری�ال از طری�ق واری�ز نق�دی ب�ه حس�اب س�یبا 

3100007049009شهرداری گناباد
4_قیمت پایه فروش هر کیلو چوب کاج 15هزارریال

5_قیمت پایه هرکیلو چوب توت 10هزار ریال
6_س�پرده اول تا س�وم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد ظرف یک هفته نش�وند س�پرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد وحق هر گونه اعتراض از آنان سلب می باشد.
کس�ب  جه�ت  متقاضی�ان  باش�د.  م�ی  10روز  آگه�ی  درج  تاری�خ  از  پیش�نهادات  قب�ول  مهل�ت 
اطالع�ات بیش�تر ودریافت اس�ناد مزای�ده به ام�ور مالی ش�هرداری گناباد مراجع�ه ویا با ش�ماره های 

05157222276و05157223540تماس حاصل نمایند.
ش�هرداری در رد یا قبول پیش�نهادات ب�ا در نظر گرفتن صرفه وصالح ش�هرداری مختار اس�ت. مهلت 

بازگشایی پیشنهاد ات از تاریخ آخرین مهلت ظرف 3روز می باشد.

آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد-نوبت اول
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بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد

آگهی دعوت 
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت عص��اره 
س��ازان شرق س��هامی خاص ثبت شده بشماره 787 
ش��یروان بشماره شناسه ملی 10860310276 دعوت 
میگ��ردد در تاری��خ 1399/10/12 در محل دفترخانه 
اس��ناد رس��می 57 مش��هد واقع در احمد آباد جنب 
ت��االر داری��وش راس س��اعت 19:00  حض��ور به��م 

رسانند .
دستور جلسه :

*انتخاب مدیران شرکت
*انتخاب بازرسین برای سال مالی 1399

*تعیی��ن تکلیف فروش اموال منق��ول و غیر منقول 
شرکت 

*سایر موارد
ع  رئیس هیئت مدیره – سیده دلشاد میرشفیعی   9
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با تمرکز بر دو کانون اصلی در خلق آباد و اکبرآباد مشهد اجرا شد 

طرح آستان قدس رضوی برای رسیدگی به کارتن خواب ها 
اوضــاع  ســاماندهی  و  رســیدگی  طــرح 
کارتن خواب هــا و معتادان، با حضور جمعی 
از متولیــان مجموعه هــای مختلــف آســتان 
قــدس رضوی و نماینده دادســتانی مشــهد 
در مراکز نگهداری معتادان مشهد آغاز شد.
حامــد صادقی، معــاون خدمــات اجتماعی 
بنیــاد کرامــت رضوی برای روشــن تر شــدن 
ابعاد مختلف اجرای این طرح اجتماعی در 
گفت وگــو بــا ایســنا اظهار کرد: رســیدگی به 
اوضــاع معتــادان و کارتن خواب هایــی کــه با 
شکل ناهنجار زندگی فردی و اجتماعیشان 
در ســطح شــهر مشاهده می شــوند باید به 

عنوان مسئله ای مهم پیگیری شود.
وی افــزود: نهادهای مســئول با جمع آوری و 
ســرپناه دادن بــه معتــادان متجاهر با تهیه 
خوابگاه هــا، گرم خانه هــا و مراکــز بازتوانی به 
مدت یک ماه تا یک سال اقدام به نگهداری 
از ایــن افــراد می کنند. آســتان قدس رضوی 
بــه کمک نهادهای متولی امر آمده اســت و 
بــه روند جمــع آوری و نگهداری از این قشــر 
در ســرمای زمستان کمک می کند تا کسی 

آسیب نبیند و در اثر سرما از بین نرود.
معــاون خدمــات اجتماعــی بنیــاد کرامــت 
رضوی با تأکید بر اهمیت پیگیری امور این 
قشــر آســیب پذیر پس از دوران ترک اعتیاد 
و روند بازگشــت ســامت بــه دامن جامعه، 
اضافه کرد: پرسش اصلی در این دوران این 
اســت که فرد ترک کرده بــه کجا برمی گردد. 
پشــت دیوارهــای مراکز ترک و توان بخشــی 
چــه خبر اســت؟ آیا پــس از آزاد شــدن، این 
افــراد به مســیر اشــتباه قبلــی برنمی گردند 
و ایــن دور باطــل تکــرار نمی شــود؟ مــا در 
پرونده هــای موجود، فردی را می بینیم که تا 
۱۲ بار برای رهایی اش از چنگ اعتیاد اقدام 

شده و باز به اعتیاد بازگشته است.

اینکــه  بیــان  بــا  صادقــی 
دوران  بــه  کــردن  فکــر 
پــس از بازپــروری یکــی از 
دغدغه های مهــم متولیان 
آســتان قــدس رضــوی بــود 
کــه بــه طرحــی عملــی نیاز 
داشــت، گفــت: بــرای ایــن 
منظور، با همکاری نماینده 
دادستان و مسئوالن مراکز 
نگهداری، در گام نخســت، 
بــه بــرآورد شــرایط و انجــام 
اقــدام  اولیــه  بررســی های 

کردیم تا بتوان حرکتی جدی تر را با همکاری 
نهادهای ذی ربط سامان داد.

وی عنــوان کــرد: توجــه بــه ابعــاد مختلــف 
مشــکات و زندگی شــخصی افــراد دربند 
خانوادگــی،  مســائل  جملــه  از  اعتیــاد 
معیشــت، اشــتغال، نیازهــای عاطفــی و... 

برای رفع کامل این مسئله 
اســت.  نیــاز  اجتماعــی 
آســتان قــدس رضــوی در 
ایــن راســتا بــا اســتفاده از 
اختیــار  در  ظرفیت هــای 
بازگردانــدن  بــرای  خــود، 
تــاش  زندگــی  بــه  آن هــا 
دیگــر  تــا  کــرد  خواهــد 
بازگشــت  چرخــه  شــاهد 
مکــرر آن هــا بــه خیابان ها 
موضــوع  ایــن  عــوارض  و 
کارتن خوابــی،  همچــون 
تجاهــر به اعتیــاد، تکدیگــری، توزیع مواد 
مخدر و... نباشــیم. صادقی با اشاره به دو 
مرکز کانونی اجرای طرح در مرحله نخست 
آن، بیــان کــرد: در مرحله مقدماتــی، با دو 
مرکز دولتی نگهداری معتادان در خلق آباد 
ویــژه آقایــان و مرکز اکبرآباد بــرای بانوان با 

ظرفیت ۲۸۰ نفر کار را آغاز کرده ایم تا پس 
از بررســی های دقیق تر و برخورد مصداقی 
بــا پرونده هــای موجــود، بــه الگویــی بــرای 

اجرای اصولی تر طرح در آینده برسیم.
ســیدهادی طباطبایــی، معــاون دادســتان 
عمومــی و انقــاب مشــهد نیــز در گفت وگو 
بــا ایســنا اظهــار کــرد: امیدواریــم بــا کمــک 
همــکاران خودمــان در معاونــت خدمــات 
اجتماعــی آســتان قــدس رضــوی و دیگــر 
نهادهــای مرتبــط با امــور بازتوانی این قشــر 
و بهره گیــری از تــوان، نیروهای متخصص و 
امکانات آستان قدس، برای حل این مسئله 

تمهیدی اندیشیده شود. 
وی با اشــاره به مســاعدت دوســویه آســتان 
قــدس و دادگســتری بــرای کمــک بــه حــل 
شــهر  ســطح  متجاهــر  معتــادان  مشــکل 
مشــهد، بــر طی کــردن مســیری صحیح در 

راستای جامعه پذیری آن ها تأکید کرد.

وزیر میراث فرهنگی:

 پرونده »ثبت جهانی توس«
 تدوین می شود

علــی اصغــر مونســان در مراســم بهره بــرداری از مســیر 
جلوخان آرامگاه فردوســی تا کهن دژ که دیروز با حضور 
مســئوالن کشــوری و اســتانی برگزار شــد ضمن تشــکر 
از مســئوالن شــهری به خاطر اقدام های انجام شــده در 
منطقــه تــوس گفــت: در گذشــته ایــن منطقــه محوطــه 
زیبایــی نداشــت، امــا بــا همــکاری میــراث فرهنگــی و 
شــهرداری مشــهد اقدام های بهســازی آغاز و پروژه هایی 

مثل بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوسی انجام شد.
بــه گــزارش مهــر، وزیــر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری بــا بیان اینکــه طبق تأکیــدات مقام معظم 
رهبــری منطقــه توس باید احیا شــود تــا تبدیل به قطب 
میلیــارد  حــدود ۴۸  تاکنــون  افــزود:  شــود  گردشــگری 
تومان در منطقه آرامگاه فردوســی هزینه شــده اســت و 
پیش بینی می شود جمع کل هزینه ها در پایان به حدود 

۹۰ میلیارد تومان برسد.
وی همچنیــن دربــاره ثبــت جهانی آرامگاه فردوســی نیز 
گفت: هر کشــور ســاالنه یک ســهمیه برای ثبت جهانی 
دارد. با این حال پرونده ثبت جهانی آرامگاه فردوسی در 
حــوزه معاونت میــراث فرهنگی وزارت میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری آماده شــده و امیــدوارم در 

سالیان آینده این اتفاق بیفتد.
همچنیــن علی اصغــر مونســان دیروز در حاشــیه بازدید 
)خانــه  پژوهــش هنرهــای ســنتی  و  آفرینــش  از مرکــز 
ملــک مشــهد( دربــاره نقــش صنایع  دســتی در توســعه 
گردشــگری خراســان رضــوی، اظهــار کــرد: گردشــگری 
کشــور بر دو ظرفیت مهم توســعه پیدا می کند و دو بال 
پرواز گردشــگری ما یکی حوزه صنایع  دســتی و دیگری 
حــوزه میراث  فرهنگی اســت، کشــور مــا تاریخی کهن با 
داشــته های فرهنگــی و ابنیه تاریخی فــراوان و موزه های 

زیادی دارد. 
وی ادامــه داد: در چنــد ســال اخیــر طــرح تجاری ســازی 
صنایع  دســتی اجرا شــده و روی کاربردی شــدن صنایع 
 دستی تأکید می کنیم. برای اینکه بازار صنایع  دستی را 
بزرگ کنیم، باید صنایع  دســتی عام شــود و همه مردم 
در زندگــی روزمــره بتوانند از آن اســتفاده کنند و این هم 
منوط به آن اســت که بتوانیم صنایع  دســتی را کاربردی 

کنیم.

 پیام استاندار خراسان رضوی
 به مناسبت روز پرستار  

اســتاندار خراســان رضــوی به مناســبت والدت حضرت 
زینب)س( و روز پرستار پیامی صادر کرد.

متن پیام محمدصادق معتمدیان به شرح زیر است:
والدت باسعادت حضرت زینب کبری)س(، پیام آور قیام 
خونین کربا و حماســه عاشورای حسینی، اسوه صبر و 
بردبــاری و روز پرســتار را بــه پرســتاران گرانقــدر و مدافع 
ســامت اســتان خراســان رضــوی که این روزهــا در خط 
مقــدم نبــرد با ویــروس کرونا با تعهد و تاشــی ایثارگرانه 
در راســتای بهبود حال بیمــاران مبتا به کووید۱۹ تاش 

می کنند، تبریک می گویم.
باید گفت حرفه گرانمایه و پرزحمت پرســتاری، تفســیر 

زیبای فداکاری، صبوری و نوع دوستی است.
در  پزشــکی  فرهیختــه  جامعــه  همپــای  پرســتاران 
ســخت ترین لحظــات زندگــی بــر بالیــن بیمــاران حاضر 
شــده و نعمت ســامتی و حیات دوباره را به آنان هدیه 

می دهند.
بی شک هنر پرستاری نه یک تخصص و نه یک شغل، 
بلکه موهبتی ارزشمند از سوی پروردگار است که در روح 

مردان و زنان شایسته به ودیعه گذاشته شده است.
پرســتاران ایــن روزهــا در صــف مقدم مبــارزه بــا ویروس 
منحــوس کرونــا بر اســاس وظیفه انســانی خــود تنها به 
نجــات جــان مــردم فکــر می کنند و می کوشــند تــا درد و 
رنجی از تن رنجور بیماران کم کنند و نعمت سامتی را 

به آنان بازگردانند.
بی شک این جهاد و از خود گذشتگی مدافعان سامت 
کــه یــادآور خاطــره حضور پرســتاران در جبهه هــای نبرد 
حق علیه باطل و کمک رسانی به رزمندگان دفاع مقدس 
است، همچون مدال زرینی بر سینه جامعه پرستاری در 

تاریخ این مرز و بوم خواهد ماند.
اینجانــب ضمــن تبریک مجدد میاد با ســعادت الگوی 
صبــر و عشــق و ایثــار، حضرت زینب)س( و روز پرســتار 
به محضر تمامی پرستاران پرتاش، بدین وسیله مراتب 
تقدیــر و قدردانــی خــود را از زحمــات و مجاهدت هــای 
ارزنــده این قشــر شــریف ابراز داشــته و توفیــق روزافزون 
همــه پرســتاران زحمتکــش را از درگاه خداونــد متعــال 

مسئلت دارم.
به امید آنکه با یاری خداوند متعال و تاش شما عزیزان 
بــه زودی شــاهد قطــع زنجیــره انتقــال کرونــا در اســتان 

خراسان رضوی و کشورمان باشیم.

پشتیبانی شعاری از سربازان سالمت! 
محمــدزاده: امــروز هــم مانند تمام مناســبت های تقویمی 
دیگــر کــه به نام یک قشــر خاص اســت فضــای مجازی و 
سایت های خبری و روزنامه ها پر است از پیام های تبریک و 

سخن گفتن از جایگاه واالی پرستاری.
اما فردا که از راه می رسد همه چیز همان هست که بوده 
و پرســتاران می مانند با تمام مشــکات ریز و درشــتی که 
سال هاســت خاطرشــان را رنجانده و گوششان پر است از 
وعده هــای بی عملــی که قــرار بوده اندکی از ســنگینی این 

مشکاتشان بکاهد.
سال هاســت کــه چشــم انتظــار اجــرای درســت قانــون 
اجــرای  از  و  هســتند  پرســتاری  خدمــات  تعرفه گــذاری 
تبعیض آمیز آن به شیوه موجود گایه دارند؛ چرا که به باور 
پرستاران به دلیل تدوین نامتعارف این قانون سختی انجام 
کارها به دوش آن هاست ولی عواید آن نصیب عضو دیگر 

کادر درمانی )پزشک( می شود.
بــه جرئــت می تــوان گفــت در یک ســال اخیر و بــه دنبال 
شیوع ویروس کرونا بسیاری از ما با گوشه ای از سختی های 
کار حرفه پرســتاری آشــنا شــدیم ولی هنوز هم نمی دانیم 
که یک پرستار شاغل در بخش عفونی هر روز با بیمارانی 
ســروکار دارد کــه بــه بیماری هــای مــرگ آوری چــون ایــدز، 
تــب کریمــه و آنفلوانزای خوکی و پرنــدگان و خاصه انواع 

بیماری های خونی دست و پنجه نرم می کنند.
باورش سخت است که همین سربازان به اصطاح سامت 
کــه ایــن ماه ها بســیار از آن ها شــنیدیم مانند شــهروندان 
عادی از خدمات پشتیبانی درمانی استفاده می کنند، هیچ 
تفاوتــی بین آن ها با یک شــهروند عادی در برخــورداری از 
خدمــات بیمه ای نیســت در حالی که حداقــل انتظار این 
است که یک فرد شاغل در حوزه درمانی در کشور خودش 

بدون دغدغه مالی خدمات درمانی دریافت کند.
شــاید باورش ســخت باشــد ولی در همین روزها که همه 
درگیــر کرونــا بودیم پرســتارانی بودند که بــه دلیل ابتا به 
ایــن بیمــاری در زمان فعالیت در بخش بیمــاران کرونایی، 
درگیر فراهم کردن چند میلیون تومان بودند تا بتوانند فان 
قرصی را تهیه کنند که اندکی مؤثرتر از ســایر داروها برای 
پیشــگیری از تشــدید این بیماری اســت و متأسفانه برای 
عــده ای هــم شــرایط الزم چه بــرای خریــد دارو یا خرید به 
موقــع آن مهیــا نشــد و جان خودشــان را در این مســیر از 
دســت دادند.سال هاســت که متولیان بهداشــت و درمان 
از کمبود پرســتار ســخن می گویند اما اقدامی برای ترمیم 
کاســتی ها صورت نمی گیرد و هر پرســتار شاغل در مراکز 
دولتی هنوز هم مجبور است شب ها مراقب چندین بیمار 
باشد و »داشتن تعداد بیمار بر اساس استانداردها« آرزویی 

دست نیافتنی برای آن ها شده است.
آرزو می کنیم به اندازه یک صدم شعارهایی که مسئوالن 
کشوری و تصمیم سازان این حوزه در یک سال گذشته در 
پاسداشت خدمت سربازان سامت سر دادند اقدام الزم 
برای سخت و زیان آور شناخته شدن بخشی از فعاالن در 
حوزه پرســتاری انجام دهند تا حداقل تحمل سختی های 
کار در بخش های خاص با تمام فشــار کار ناشــی از کمبود 

نیرو با امید به بازنشستگی زودهنگام آسان تر شود.

سرمایه گذاری 7هزار میلیاردی 
بخش خصوصی در حمل  و نقل

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان رضوی 
گفــت: تاکنــون حــدود 7هزار میلیــارد ریال توســط بخش 
خصوصــی در زیرســاخت های ایمنــی و حمــل و نقــل این 
اســتان سرمایه گذاری شده اســت. به گزارش ایرنا ابراهیم 
نصــری در تشــریح وضعیــت حمل و نقل و ایمنــی در این 
اســتان افــزود: ایــن حجم عظیــم از ســرمایه گذاری بخش 
مجتمع هــای  همچــون  زیرســاخت هایی  در  خصوصــی 
خدمات رفاهی، شــهرک های حمل و نقــل، پایانه های بار، 

پل های عابر پیاده و تابلوهای تبلیغاتی انجام شده است.

افزایش شهرستان های وضعیت زرد 
کرونایی در خراسان رضوی

بر اســاس تازه ترین اطاعات منتشــر شــده از سوی وزارت 
بهداشت، تعداد شهرستان های دارای وضعیت زرد از نظر 
شــیوع کرونا در اســتان خراســان رضوی به ۱7 شهرســتان 
افزایش یافت. به گزارش ایرنا معاون بهداشــتی دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد گفــت: این آمــار بر اســاس گزارش 
رنگ بنــدی کرونایــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی در ۲۹ آذر ماه اســتخراج شده است. دکتر مهدی 
قلیان افزود: بر اســاس آمار منتشــر شــده ۱۴ شهرســتان 
خراسان رضوی از جمله مشهد در وضعیت نارنجی شیوع 
کرونــا قــرار دارند. وی ادامه داد: همراهــی مردم در رعایت 
پروتکل های بهداشتی و محدودیت های  کرونایی به ویژه 

در شب یلدا همچنان ضروری است. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: یلدای 
امسال با روز پرستار مصادف شده است، بنابراین خواسته 
کادر درمانی و بهداشتی اعم از پرستاران و پزشکان از مردم، 
ماندن در خانه برای قطع زنجیره انتقال کروناست. بر اساس 
آخرین آمار رسمی تاکنون یک میلیون و ۱۵۲ هزار و 7۲ نفر 
در ایران به ویروس کرونا مبتا شده  و با فوت ۱7۵ نفر بر اثر 
بیماری کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته شمار جان باختگان 
این بیماری در کشــور به ۵۳ هزار و ۴۴۸ نفر رســیده است. 
همچنیــن تاکنــون ۸7۵ هزار و ۹۴۳ نفر از بیمــاران در ایران 

بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

 توجه به ابعاد مختلف 
مشکالت و زندگی 

شخصی افراد دربند 
اعتیاد از جمله مسائل 
خانوادگی، معیشت، 

اشتغال، نیازهای 
عاطفی و... برای رفع 

کامل این مسئله 
اجتماعی نیاز است

بــرشبــرش
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بــه پــاس قدردانــی از جهادگــران خــط مقدم ســامت در روز 
پرســتار، یک اثر هنری به معاون وزیر اهدا شــد. مدیر عامل 
مؤسســه آفرینش های هنری آســتان قدس در رابطه با تابلو 
نقاشــی اهدایی این مرکز به مناســبت روز پرســتار به معاون 
وزیر بهداشت به خبرنگار ما می گوید: این تابلو توسط هنرمند 
شــهرمان ســیدمهدی میــری در مرکــز آفرینش هــای هنــری 

آستان قدس تولید و به معاون وزیر بهداشت اهدا شد.
امیرمهــدی حکیمــی می افزایــد: در مجموعــه آســتان قدس 
تصمیم گرفته شــد که امســال برای روز پرســتار کار ویژه ای 
انجام شــود زیرا به دلیل حجم زحمات گسترده این روزهای 
جامعــه پرســتاری در مواجهــه با ویــروس کرونــا و تاش های 
خستگی ناپذیر این عزیزان، »قدردانی« حداقل کاری بود که 

می توانستیم انجام  دهیم.
وی تصریح می کند: پرســتاران با حجم گسترده ای از تاش، 
نجــات بیمــاران را با تحمل رنج، ســختی و به خطر انداختن 

جانشــان انجام می دهند و در یک کلمه جهاد مقدس را بار 
دیگر انجام می دهند. بنابراین تصمیم گرفته شــد به ســهم 
خودمان قدردانی از جامعه پرســتاری انجام بدهیم.حکیمی 
می افزاید: در فضای هنری آستان قدس، بخش های مختلف 
با فعالیت های گوناگونی وجود دارد که کارهای مختلفی انجام 
می شود و در همین راستا سیدمهدی میری؛ هنرمند ارزشمند 

شهرمان با ترسیم تابلو نقاشی این کار زیبا را خلق کرد.

اهدای نشان  خادمی سالمت توسط خادم شهید»
وی دربــاره ایــن تابلــو کــه چهــره ســردار دل هــا، حــاج قاســم 
سلیمانی در حال اهدای نشان خادمی به مدافعان سامت 
دیــده می شــود، نیــز بیــان مــی دارد: ســردار ســلیمانی نمــاد 
مقاومــت، مبــارزه و ایثــار اســت و پیونــد حضــور حاج قاســم 
ســلیمانی، نمادی اســت که نشــان خادمیاری ســامت را به 
جهاد پرســتاری تقدیم می کند که امیدوارم مورد قبول خود 

حضرت و جامعه پرستاری باشد.
مدیــر عامــل مؤسســه آفرینش های هنــری آســتان قدس با 
تأکید بر آنکه از روایت های امام رضا)ع( این است کسانی که 
می توانند، بر گرفتاران و مبتایان کمک کنند، اظهار می دارد: 
در حــال حاضــر جامعــه پرســتاری همیــن روایــت را انجــام 
می دهند. آن ها گرفتاران و مبتایان به بیماری کرونا را کمک 
می کنند بنابراین خواســتیم از این طریق از جامعه پرستاری 
قدردانی و تشــکر کوچکی کنیم  که انرژی مضاعفی باشــد و 
همچنین یادآور آن باشــیم که مورد توجه و عنایت حضرت 

نیز بودند و هستند.

مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس یک اثر هنری به معاون وزیر اهدا کرد

قدردانی از جهادگران خط مقدم سالمت در روز پرستار

خبرخبر

مدتی است طرحی به نام »مسجد؛ سنگر 
اجرایــی  رضــوی  خراســان  در  ســامت« 
می شــود کــه با اســتقبال و حضور پرشــور 
نیروهــای جهــادی و بــا محوریت مســاجد 
استان همراه بوده است تا به افراد نیازمند 
کمــک در روزهــای کرونایــی توجــه ویژه ای 

شود.
حجت االسام حسن بهشــتی نیک، امام 
جماعــت مســجدالنبی واقــع در خیابــان 
مفتح شرقی مشهد در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، مسجد را محل اعتماد مردم دانست 
و گفت: ما در زمانی که نیاز به کمک باشد، 
حضــور فعــال نمازگــزاران را شــاهد بودیم. 
مســجدی ها نســبت بــه اطرافیــان خــود 
دغدغه دارند و اگر مشــکلی ببینند سعی 
می کننــد آن را رفع کنند. از ابتدای شــیوع 
کرونا، فعالیت هایی ازجمله تهیه بسته های 
کمــک معیشــتی و توزیــع بیــن نیازمندان 
توســط مــردم انجــام شــد. وی پرداخــت 
عقب مانــده  اجــاره  و  بــرق  و  آب  قبــوض 
نیازمندان را از جمله برنامه هایی دانســت 
کــه بــا حضور خیــران و نیروهای بســیجی 
اجــرا شــده اســت و گفــت: در ایــن طرح با 
شناسایی افراد مبتا به کرونا، سعی کردیم 
آن ها را در قرنطینه یاری کنیم؛ از تهیه مواد 
غذایــی گرفتــه تا تأمین دارو و پرســتاری از 

این بیماران.
همچنین حجت االســام محمد شــریفی 
قلعه نویــی، امــام جماعــت مســجد علی 
بــن ابیطالــب)ع( مشــهد در گفت وگــو با 

خبرنــگار مهــر از انتخــاب ایــن مســجد 
به عنــوان مســجد برتــر و پیشــگامی آن 
در طرح مســجد؛ سنگر سامت برایمان 
گفــت و اظهــار کرد: رایگان بــودن هزینه 
درمــان بیماران و یا کاهش بخش زیادی 
از هزینه هــا، تهیه مایحتاج خانواده برای 
کســانی که نمی توانستند از منزل بیرون 
بیاینــد، تذکــر بــه کســبه ای کــه در زمان 
بــاز  را  مغــازه  کرونایــی  محدودیت هــای 
کــرده و فعالیــت داشــتند و… از جملــه 
اقدام هــای مــا در ایــن طــرح بــود. وی بــا 
اشــاره به حضــور ۵۰ نفر از مســجدی ها 
در  طــرح  ایــن  اجــرای  در  بســیجیان  و 
حــدود  مــدت  ایــن  در  گفــت:  منطقــه، 
۲۰۰ بســته معیشــتی بــا مبلــغ تقریبــی 
۵۰ میلیــون تومان حــاوی کاالهایی مثل 
روغــن و برنج در اختیار نیازمندان محل 

در  فرصــت کســب وکار  کــه  بیمارانــی  و 
روزهای بیماری از آن ها گرفته  شــده بود 
و از نظــر مالــی در مضیقــه بودنــد، قــرار 

گرفت.

 ۳۰ هزار داوطلب در خراسان »
رضوی ساماندهی شدند

حجت االسام مجتبی مهدوی ارفع، رئیس 
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های 
خراسان نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
اشــاره به فعالیت ۲هزار و ۴۰۰ مســجد در 
طرح »مســجد؛ سنگر سامت« بیان کرد: 
تعدادی از مســاجد استان، خدمت رسانی 
محله محور به مردم را از ۲۰ آبان ماه تحت 
عنــوان طــرح »مســجد؛ ســنگر ســامت« 
آغــاز کرده انــد. وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ 
هزار بیمار کرونایی در خراسان رضوی زیر 

پوشــش ایــن طــرح قــرار گرفته اند، افــزود: 
۳۰ هزار داوطلب در خراســان رضوی برای 
بیماریابــی و اطاع رســانی محله محــور در 
قالــب گروه هــای ۱۵ تا ۲۰ نفره در مســاجد 
ســازماندهی شــده اند. همچنین در سطح 
تخصصــی این طــرح، ۱۶7 پزشــک و ۳۴۰ 

پرستار با مساجد همکاری دارند.
غربالگــری و قرنطینــه بیمــاران کرونایــی، 
توزیــع بســته های معیشــتی، رفــع موانــع 
شــغلی، انجــام کارهــای شــخصی ماننــد 
مراقبتــی  خدمــات  بیمــاران،  خریدهــای 
تخصصــی، ارائــه مشــاوره های پزشــکی و 
پرســتاری، رســیدگی بــه وضعیــت تغذیــه 
از طریــق طبــخ و توزیــع ســوپ  بیمــاران 
دســتورالعمل های  اجــرای  بــر  نظــارت  و 
بهداشــتی از جمله خدمات و فعالیت های 
دیگر مســاجد استان به  عنوان پایگاه های 
ســامت اســت که حجت االسام مهدوی 

ارفع به آن ها اشاره کرد.
»مســجد؛  طــرح  در  مســاجد  فعالیــت 
ســنگر ســامت« نشــان داد کــه می تــوان 
عرصه هــای  در  مســاجد  ظرفیت هــای  از 
مختلــف جامعه اســتفاده کرد و بــار دیگر 
مسجد تراز انقاب را با همان ویژگی هایی 
کــه در زمــان انقــاب از آن شــاهد بودیــم، 
اگــر حضــور  کــه  اســت  ببینیــم. بدیهــی 
مســاجد در عرصه های مختلف پررنگ تر 
شــود و بــه جایــگاه اصلــی خــود بازگــردد، 
بخش اعظمی از مشکات مردم نیز قابل  

حل است.

نگاهی به طرح »مسجد؛ سنگر سالمت« 

کارکردهای اجتماعی مساجد در روزهای کرونایی

زگارشزگارش



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
در استانداری بررسی شد

ایجاد مرکز تخصصی بازیافت زباله  
روی ریل پیگیری

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی 
گفت: روند ساخت مرکز تخصصی بازیافت و مدیریت 
پســماند در مکانــی کــه محــدوده آن مــورد بررســی و 
مطالعات علمی و تخصصی قرار گرفته است، مشخص 

شد.
هماهنگــی  معــاون  میرجعفریــان،  ســیدکمال الدین 
گفــت:  خراســان رضوی  اســتانداری  عمرانــی  امــور 
مباحــث  دیگــر  پســماند همچــون  مدیریــت  موضــوع 
زیســت محیطی، یــک موضــوع فرابخشــی بــوده و الزم 
اســت همــه دســتگاه های عضــو ایــن کارگــروه بــا نــگاه 

فرابخشی و وسع نظر به اصول آن پایبند باشند.
وی به باشــگاه خبرنگاران گفــت: کلیات اجرای طرح در 
محــل پیشــنهادی کــه در محــور مواصالتی بجســتان-
بردســکن قرار داد، به عنوان مصوبه این نشســت مورد 

تأیید کارگروه است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست 
و کاهــش آســیب های وارده بــر آن اولویت اســت، ادامه 
داد: الزم اســت در مطالعــات تکمیلــی همــه مخاطرات 
زیســت محیطــی احتمالــی و برنامــه اجرایی ایــن پروژه 

مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
میرجعفریان بیان کرد: پســماند های عادی اســتان باید 
به صورت منطقه ای برای شهرستان هایی که از شرایط 
جغرافیایــی، محیطــی و فرهنگی مشــابهی برخوردارند، 
مدیریت شــوند. در این خصوص باید حداکثر استفاده 
بخــش  و  شــهرداری ها  در  موجــود  ظرفیت هــای  از  را 

خصوصی به عمل آورد.
وی همچنین از مهلت دوهفته ای برای دریافت پاســخ 
کارگــروه  عضــو  و  متولــی  دســتگاه های  اســتعالم های 
در خصــوص اجــرای ایــن پــروژه خبــر داد و تصریــح 
کرد:تهدیــد پســماند بایــد بــه یــک فرصــت در منطقه 
تبدیــل شــود که با فــراوری مطلــوب و مدیریت اصولی 
پســماند ها در مبــدأ، ضمن کاهــش هزینه های مترتب 
بــر آن، حداکثــر ارزش افــزوده را از این موضوع داشــته 

باشیم.

 رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد خبر داد

کاهش ۷۰درصدی فروش قنادی ها 
در روزهای پایانی آذر ماه

مشــهد  شیرینی فروشــان  و  قنــادان  اتحادیــه  رئیــس 
گفــت: قنادی های ســطح شــهر طی امــروز و فردا بیش 
از ۷۰ درصــد کاهــش فروش خواهند داشــت که از این 
موضــوع ناراحت نیســتیم، اما از مــردم تقاضا داریم از 
واحدهــای صنفــی مجــاز نســبت بــه خرید اقــالم خود 

اقدام کنند.
محمــد فرزانــی در گفت وگــو بــا ایســنا، در خصــوص 
میــزان فــروش قنادی هــای شــهر مشــهد در روزهــای 
پایانــی آذر مــاه اظهــار کــرد: تاکنــون ۶۰درصــد کاهش 
در ســفارش های فــروش داشــته ایم. قطعاً طــی امروز و 
فــردا کاهــش فروش قنادی های شــهر مشــهد به بیش 
از ۷۰ درصد خواهد رســید. بابت این موضوع ناراحت 
نیســتیم و امیدواریــم مــردم پروتکل هــای بهداشــتی و 
عدم برگــزاری دورهمــی در شــب یلــدا را رعایت کنند تا 

زنجیره شیوع کرونا قطع شود.
وی در خصوص میزان تغییرات قیمت انواع شــیرینی 
و کیــک نســبت به وضعیت مشــابه در ســال گذشــته 
بــه ایســنا گفت: نســبت به وضعیت مشــابه در ســال 
گذشــته، برخــی از اقــالم تــا ۳۰۰درصــد افزایش قیمت 
داشــته اند. قیمــت شــیرینی نســبت بــه افزایــش تورم 
پاییــن اســت. اگــر قیمــت شــیرینی افزایــش یابــد و به 
قیمــت واقعــی خــود عرضــه شــود، توســط مــردم قابل 

خرید نخواهد بود.
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد ادامه 
داد: قیمــت شــیرینی تَــر در حــال حاضر بایــد کیلویی 
بیــش از ۵۰هــزار تومــان قیمــت داشــته باشــد، زیــرا 
معمولی ترین خامه کیلویی ۲۵ تا ۳۰هزار تومان قیمت 
دارد. هزینــه خامــه مرغوب و باکیفیت بــرای همکاران 

من کیلویی ۴۰هزار تومان است. 
روغــن که باید کیلویی ۱۲۰ تا ۱۳۰هزار تومان خریداری 
کنیــم، در حــال حاضــر کیلویی ۵۵۰هــزار تومان قیمت 

دارد.
فرزانــی افــزود: در حالــی که شــیرینی باید بــا ۱۲درصد 
ســود متعــارف بــه فروش برســد، با ۳ تا ۴درصد ســود 
بــه فــروش می رســد. برخــی از اقالم شــاید ســودی هم 
نداشــته باشد و شیرینی فروشان تنها برای حفظ کار و 
نگه داشــتن مشــتری کار می کنند. شیرینی خشک از 
کیلویی ۲۰ تا ۳۷هزار تومان و شــیرینی تَر از ۲۵ تا ۵۰ 
هــزار تومان قیمــت دارد. قیمت کیک با خامه مرغوب 

نیز از کیلویی ۴۵ تا ۷۰هزار تومان است.

دادستان مشهد اعالم کرد 

 کاهش چشمگیر پرونده های 
وارده به دستگاه قضایی

قضایــی  مســئوالن  جمــع  در  درودی  محمدحســین 
خراســان رضوی بــر اعمــال نظــارت مســتمر و مؤثــر بــر 
عملکرد دادسراهای عمومی و انقالب حوزه های قضایی 

توسط ستاد دادستانی تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی  گفت: 
تمامــی همــکاران ما در بخــش قضایــی و اداری با تمام 
توان در حال خدمت رسانی به مراجعان محترم هستند 
و ان شاءهللا با ارتقای شاخص های ارائه خدمات حقوقی 
و قضایــی به شــهروندان،  شــاهد افزایــش رضایتمندی 

عمومی از عملکرد دستگاه قضایی باشیم.
وی تصریح کرد: در زمینه غربالگری زندانیان، دادرسی 
الکترونیک، دفاع از حقوق عامه، رسیدگی به پرونده های 
معوقــه، مقابله با جرایم خاص و خشــن، پیشــگیری از 
وقــوع جرایــم، ترویج فرهنگ صلح و ســازش، برخورد با 
مفاســد اقتصادی و حمایت از تولید و صنعت؛ شــاهد 
اقدام هــای خوبی توســط دادســراهای عمومی و انقالب 

در مشهد و شهرستان ها هستیم.
محمدحســین درودی افزود: دادســتان ها توجه ویژه ای 
در مورد شــورای حفظ حقوق بیت المال، کمیته نظارت 
بــر کاالهای اساســی، کمیتــه مقابله بــا اراذل و اوباش و 
شــورای پیشــگیری از وقوع جرم داشته باشند تا شاهد 
تحقق هر چه بیشتر مفاد ارزشمند طرح تحول قضایی 
باشیم.دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی 
گفت: در سایه این تالش ها از جمله در زمینه مدیریت 
قابلیــت  کــه  پرونده هایــی  ورود  قضایــی؛  پرونده هــای 
گذشت دارند به طور محسوسی به دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد کاهش یافته که یک موفقیت محسوب 
می شود.وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سایه تعامل 
و همراهــی تمامی مســئوالن قضایی بتوانیــم در زمینه 
ارائه خدمات هر چه بهتر و مطلوب تر به مردم شریف و 

بزرگوار گام های مؤثری برداریم.

توسط مرزبانان هنگ تایباد

بیش از 8هزار لیتر سوخت قاچاق 
توقیف شد

در راستای حفظ و حراست از مرزهای حوزه استحفاظی 
از خــروج غیرقانونــی  تایبــاد و جلوگیــری  هنگ مــرزی 
سوخت، مرزبانان این فرماندهی موفق به کشف 8هزار 
و ۵8۰ لیتر ســوخت قاچاق شــدند.مرزبانان هنگ تایباد 
این حجم از سوخت قاچاق را در ۶ روز و از خودروهای 
عبوری کشــف  کردند که کارشناســان ارزش ریالی آن را 

۶8۶ میلیون و ۴۰۰هزار ریال برآورد کرده اند.

دستگیری عامالن تبلیغ  
قمارخانه های آنالین

رئیــس پلیــس فتــا خراسان شــمالی، از دســتگیری دو 
فــردی کــه اقــدام به تبلیغ ســایت های شــرط  بنــدی در 

شبکه های اجتماعی می کردند، خبر داد.
ســرهنگ یوسف شــاکری در تشریح این خبر گفت: در 
پی افزایش تبلیغات ســایت های شرط  بندی در گروه ها 
و کانال هــای فضای مجازی، رســیدگی به این موضوع با 
جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان  قرار 
گرفت.وی با بیان اینکه این افراد به شکل سازماندهی 
شــده اقــدام بــه تبلیغ ســایت های غیرمجــاز می کردند، 
افــزود: ایــن تبلیغــات بیشــتر بــا عنــوان »فرصــت بزرگ 
کسب درآمد« در بستر فضای مجازی پخش می شد که 
اقدام هــای فنی و پلیســی مأموران پلیــس فتا، منجر به 

شناسایی و دستگیری دو  متهم این پرونده شد.
ســرهنگ شاکری خاطرنشــان کرد: مجرمان سایبری با 
وعــده کســب ثروت، اقــدام به کالهبرداری و فیشــینگ 
حســاب های مالی افراد می کنند؛ بنابراین از شهروندان 
تقاضــا داریــم از هــر گونــه عضویــت در این ســایت ها و 
پرداخت وجوه به حساب های این افراد خودداری کنند.
ایــن مقام انتظامــی بــا بیــان اینکــه فعالیت ســایت های 
شرط  بندی به  عنوان مصادیق قمار شناخته شده است، 
گفت: از نظر قانونی انجام هر گونه شــرط  بندی و قمار 
از طریق فضای مجازی همان گونه که در فضای حقیقی 
ممنوعیت دارد، در این فضا نیز دارای ممنوعیت است 
و پلیس فتا در صورت مشاهده این  گونه فعالیت ها در 

فضای مجازی، با آن ها برخورد خواهد کرد.

عقیل رحمانی: رئیس شــورای شــهر مشــهد 
بــه پرســش های رســانه ای در مــورد ابهام های 
ســفرهای خارجی اعضای شــورای شهر پاسخ 
گفــت و در ایــن زمینــه برخــی مشــکالت را 
سیستمی دانست و خواستار حل آن از سوی 

نهادهای باالدستی شد.

یک سفر خارجی چگونه کلید »
می خورد؟

حیدری، رئیس شورای شهر مشهد، در پاسخ 
بــه ایــن پرســش کــه روال ســفرهای خارجــی 
در شــورای شــهر چگونــه اســت، عنــوان کــرد: 
سفرهای خارجی آیین نامه خاصی دارند و اگر 
قرار باشد اعضای شورای شهر به سفر خارجی 
بروند، ابتدا در کمیسیون مربوط که متشکل از 
اعضای شورای شهر و شهرداری مشهد است، 
مطرح و در مورد آن تصمیم گیری می شود.وی 
ادامه داد: از سوی دیگر اگر قرار باشد سفری به 
خارج از کشور صورت بگیرد، معموالً شهرداری 
بــه جهــت  و  اســت  آن  عضــو هیئت مدیــره 
حضور در آن نشســت، حق عضویت ســاالنه 
پرداخــت کرده ایم.حیــدری تصریح کــرد: برای 
نمونه هم همایش متروپلیس)کشور فرانسه( 
کــه شــهرداری عضو هیئت مدیره آن اســت.از 
ســوی دیگر برخی سمینارها و کنفرانس هایی 
که مرتبط با مدیریت شــهری اســت و باید در 
آن حضور پیدا کنیم، در کمیسیون مربوط که 
سه عضو شورای شهر در آن حضور دارند و از 
سوی دیگر شهردار مشهد و دیگر کارشناسان 
شــهرداری مشــهد هم در آنجا هســتند، مورد 
بررســی قــرار می گیرد.رئیــس شــورای شــهر 
مشهد ادامه داد: تصمیم گیری در مورد برخی 
سفرهای دیگر هم به این کمیسیون می آید که 
مربوط به بخش هایی از شــهرداری اســت که 
در قالــب قراردادها صورت می گیرد. به عنوان 
مثال در پروژه قطارشــهری مشهد قراردادهای 
زیــادی با شــرکت های خارجی داریــم که برای 
تحویل قطعات و دستگاه ها باید سفر خارجی 
انجام شود و حتی هزینه برخی از این سفرها 

هم به عهده طرف مقابل است.
معموالً در این گونه سفرها بیشتر کارشناسان 
مربوط  حضور دارند و اعزام کارشناسان هم به 

صورت دوره ای صورت می گیرد.
وی بیــان کــرد: نخســتین گام پروســه مذکور، 
مطــرح شــدن ماجرا در کمیســیون ســفرهای 
از آن تصمیم گیــری  پــس  و  اســت  خارجــی 
می شــود چــه تعداد و چه کســانی برونــد و در 
ادامــه دیگــر فرایندهــای ماجــرا هــم پیگیــری 
کــرد:  عنــوان  ادامــه  در  می شــود.حیدری 
آیــا در دوره گذشــته شــورای شــهر هــم ایــن 
حساســیت ها پیگیری شــد. ازهمین رو از وی 
خواســته شــد هر ســندی از تخلفــات صورت 
گرفته توسط اعضای شورای شهر دوره چهارم 
در مــورد ســفرهای خارجــی وجــود دارد، ارائــه 

دهند تا رسانه پیگیری کند.

سفرهای دوره پیش شورا تمامًا بدون »
مجوز بود

رویــه  گفــت:  شــهر مشــهد  شــورای  رئیــس 
سفرهای خارجی ۲۰ سال در شهرداری مشهد 
ادامــه داشــته و هیچ کــس هم به کســی کاری 
نداشــته اســت. در آن زمــان ســفر بــه صورت 
محدود و بر مبنای ضرورت انجام می شد، اما 
اکنــون پــس از ۲۰ ســال همه احســاس کردند 

سفرهای خارجی مسئله است.
کــه  می آیــد  پیــش  پرســش  هــم  مــا  بــرای 
دستگاه های نظارتی تاکنون کجا بودند، خوب 
اســت بدانید در دوره شــورای چهارم ۵۵ ســفر 
خارجــی صــورت گرفتــه کــه هیــچ کــدام آن ها 
مجوز نداشت. عده ای با توجه به اینکه به آخر 
دوره فعالیت این شورا نزدیک می شویم، شروع 
کردند به فضاســازی، اطالعات نادرست دادن 

و ... و موجب تخریب مجموعه ای می شوند.

رئیــس شــوای شــهر مشــهد 
ارزشــمند  شــما  کار  گفــت: 
اســت و موشــکافی کــردن را 
هم قــدر می دانیم. منصفانه 
قضــاوت کنیم چه کســی در 
عملکــرد  شــفافیت  مســیر 
حرکــت کــرد، در ایــن شــورا 
بود که مصوبه شفاف ســازی 
تأییــد شــد. از همین رو همه 
را مکلف کردیم تا ســفرهای 
خارجی را در سامانه تعریف 
شــده رســانه ای کننــد. حتی 
و  ســوم  دورهــای  ســفرهای 
چهارم را هم روی این سامانه 
بارگذاری کردیم و در گذشته 
ایــن کار صــورت نگرفت.این 
عضــو شــورای شــهر مشــهد 

ادامــه داد: همــه ســفرها را هــم  روی ســامانه 
فاش بارگذاری کرده ایم و این نشان می دهد ما 
چیــزی برای پنهانکاری نداریم. این یک نقطه 
قوت است؛ چرا که در گذشته وجود نداشت.

در ایــن مســیر هــم اگر از صفر به ۵۰ برســیم، 
نقطــه قــوت اســت، اما آیــا همه چیــز مطلوب 
اســت، نه این گونه نیســت. آمــار گرفته ایم که 
8۰ درصد این مصوبه و درج سفرها در سامانه 
انجام شــده و این عدد خیلی خوب اســت، در 
مقایسه با زمانی که هیچ چیزی وجود نداشت.

مــا باید در فضــای انصــاف کار را پیش ببریم؛ 
چرا که با کســی دعوا نداریم. باید قبول کنیم 
شفافیت هزینه هم دارد. برخی می گویند آقای 
حیدری از این شــفافیت ایجاد شده برخی به 
نفع خود استفاده می کنند و فقط نقاط ضعف 

آن را می بینند. 

امکان خطا وجود دارد»
محمدرضــا حیــدری تصریح کرد: مــا اگر نگاه 
اصالحــی داریــم بایــد بــه فرایندها هــم توجه 
کنیــم، امــکان دارد در گوشــه و کنــار گاهــی 
اتفاقــی هم رخ دهــد، وقتی شــهرداری ۳ هزار 
میلیــارد بودجه دارد، امــکان یک درصد خطا 

هم هست، اما ما این خطا را تأیید نمی کنیم.
در دو سال اول حضور شورای شهر پنجم، ۱۴ 
ســفر و در دوره قبلی همان طور که گفته شــد 
۴۰ ســفر خارجــه انجــام شــد  و ســفرها حتماً 
ضرورتی داشته که باید انجام می شده؛ چرا که 
ما در مورد مدیریت شــهر صحبت می کنیم و 
باید افراد بروند و ببینند در دنیا چه خبر است.

ماجرای سفرهای بدون مجوز چه بود؟»
در ادامه رئیس شورای شهر مشهد در واکنش 
بــه ایــن پرســش کــه آیــا نبایــد در ایــن زمینــه 
چارچــوب قانونــی تعریف شــده رعایت شــود؛ 
چراکه اسنادی در اختیار ما قرار دارد که نشان 
می دهد برخی سفرهای خارجی توسط شما و 
دیگر اعضای شــورا به فرانسه انجام شده، آن 
هم بدون طی شدن فرایندهای قانونی)ماده ۲ 

نظارت بر سفرهای خارجی(، 
اظهار کرد: بنده به هر سفری 
کــه رفتــه ام بــرای آن مجــوز 

گرفته شده است.
وی در واکنش به این پرسش 
عــالوه  افــراد  از  برخــی  کــه 
بــر ســفر خارجــه بــدون طی 
شــدن مراحل و تأییدیه های 
وزارت کشور و مستقر شدن 
در یــک شــهر فرانســه، بــه 
صورت غیرمجاز از آن شــهر 
به پاریس سفر کرده اند، بیان 
کرد: این جابه جایی مشکلی 
نــدارد؛ چــرا کــه امــکان دارد 
برای بازدید این اقدام صورت 
گرفته باشد و این ماجرا هم 

هیچ ایرادی ندارد.
از سوی دیگر اعالم می شود طبق اطالعاتی که 
در اختیار رسانه قرار دارد، برخی از فرانسه به 
بلژیک ســفر کرده اند کــه آن هم خالف قانون 
بــود کــه رئیــس شــورای شــهر مشــهد مدعی 
شد: این کار هم ایرادی ندارد و با مجوز کشور 
پاریــس می توانند به کشــور دیگر هــم بروند و 

این ماجرا هم هیچ ممنوعیتی ندارد.
وی در واکنش به این ماجرا که  سفرهای بدون 
گرفتــن مجوز  را قبــول ندارید و بیان می کنید 
همه چیز قانونی بوده، پاسخ می دهد: نخست 
در شــورای چهــارم مبنــای مــا بــر ایــن بــود که 
فرایند اخذ مجوزها را طی کنیم. فرایند آن هم 
این گونه است که موضوع ابتدا در کمیسیون 
ســفرهای خارجــی مطــرح و پــس از تأییــد آن 
موضوع به استانداری منعکس می شود و پس 
از آن در ســتاد ســفر اســتانداری مورد بررسی 
قرار می گیرد. از ۱۴ سفر صورت گرفته تا جایی 
کــه اطــالع دارم ۱۳ ســفر موافقت اســتانداری 
را دارد.پــس از تأییــد اســتانداری، موضــوع به 
وزارت کشور منعکس و آنجا مورد بررسی قرار 

می گیرد.
حیدری افزود: جایی که باید منصفانه قضاوت 
شــود همین قسمت است، چرا که ایرادی در 
بخش ســفرهای خارجی وجود دارد و آن هم 
این اســت که وقتی شما می خواهید پیگیری 
یک ســفر خارجی را آغاز کنید، همزمان باید 
از اســتانداری هم ماجرا پیگیری شود و پیش 
از مجــوز وزارت کشــور بایــد مقدمات ســفر را 
هــم فراهــم کنید. بــه عنــوان مثال بایــد برای 
ســفرهای اروپایــی ویزای شــنگن، بلیــت و ... 
بگیرید تا کشور مقصد بداند ما قصد حضور 
در آن همایش و ... را داریم. از سوی دیگر اگر 
بخواهید معطل بمانید و پس از آمدن مجوز 
وزارت کشــور بــرای ســفر اقــدام کنیــد کــه بــه 
برنامه نخواهید رسید، چرا که بازه های زمانی 
خیلی کوتاهی وجود دارد.رئیس شورای شهر 
مشــهد گفت: بــه عنوان مثــال برای بنــده در 
یکی از این مراحل و پس از مهیا کردن تمامی 
مقدمــات، ۴8 ســاعت پیــش از پــرواز، وزارت 

کشــور به دلیل تأخیر در ارســال مدارک سفر 
را کنسل کرد و من هم نرفتم، اما برخی گفتند 
ما هزینه های سفر را پرداخته ایم، چرا نرفتید.

در نهایــت ما بلیت را کنســل می کنیم و طبق 
قانون مبلغ مشخصی دریافت می شود. هزینه 
ویزا را هم که پرداخته بودیم. سفر کنسل شود 
چه اثری دارد جز هزینه هایی که به شهرداری 
تحمیل شده است. یک نقصی وجود دارد که 
گاهی امکان دارد این فرایندها مشکل زمانی 

پیدا کرده باشند. 
حیدری اظهارکرد: عزم ما در شورای پنجم این 
بود که برویم و تمامی مجوزها را بگیریم، اما در 
شــورای چهارم عزمی برای آن وجود نداشــت؛ 
چرا که حتی یک مجوز هم گرفته نشد. حتی 
یک مکاتبه هم با استانداری انجام ندادند. آن 
هم در تمام سفرها، گزارش سازمان بازرسی در 
اختیار ماست که اعالم شد باید تمامی هزینه 
ســفرها برگــردد و مــا ابــزاری بــرای آن نداریــم. 
موضوع پیگیری شده، اما سه سال هست به 

جایی نرسیده است. 

 آیا مشکل به وزارت کشور »
مربوط است؟

گام نخست را در این زمینه برداشته و آن هم 
مجــوز اســتانداری بــود، اما آخریــن مرحله که 
مجــوز وزارت کشــور اســت، در برخی مــوارد با 
توجه به مشکلی که وجود دارد، دچار اشکال 
می شــد و ایــن ماجــرا را هــم بایــد حــل کننــد؛ 
چرا که پیش می آید همه کار انجام شــده، اما 
وزارت کشــور هنــوز تشــکیل جلســه نــداده تا 
تصمیم گیری کند. ما مجبوریم به سفر برویم 
و در نهایــت هیئــت حل اختالف اســتانی از ما 
توضیح می خواهد که ما هم توضیح خواهیم 
داد که این مشکل و محدودیت ها وجود دارد. 
باز هم تأکید می شود عزم ما این بود که فرایند 
قانونــی طی شــود و اراده ای برای تخلف وجود 

نداشته است. 
در مورد این موضوع که اگر افراد از کشوری به 
کشور دیگر می روند، باید گفت برای تفریح که 
اقدام نشــده و رفته اند تا موفقیت های شهری 
و یــا نمایشــگاه های احتمالــی را ببیننــد، پس 
تخلــف اتفاق نیفتاده اســت.  مرزهای اروپایی 
یــک ســاعت با هم فاصلــه زمانی دارنــد و این 
مســئله نیســت. اگر یک میهمان خارجی به 
تهــران بیایــد و او را به شــیراز و اصفهان ببرند، 
مــوردی نــدارد.  وی در واکنــش بــه ایــن نکتــه 
کــه مطــرح اســت برخــی در این میــان هزینه 
ســفرهای خارجــی را دریافــت کــرده و ســفری 
نرفته انــد، بیان کرد: این موضوع امکان ندارد، 
حتی هزینه ســفرهای اعضای شــورا از ردیف 
بودجه شــورای شــهر بوده اســت. پولی هم در 
اختیار افراد نیســت و کارگزار شــهرداری طرف 
حساب و پیگیر ماجرا بوده است. سفرها هم 
مشترک با شهرداری تعریف شده و اگر سفری 
رفته شــده شــهرداری هم آنجا حضور داشته، 

پس تنخواهی در اختیار عضو نبوده است.

رئیس شورای شهر مشهد شفاف سازی کرد
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فضای مجازی: 

رئیــس کل دادگســتری خراســان رضوی کــه در جلســه 
ویدئوکنفرانس دادســتان ها و رؤسای بخش های قضایی 
اســتان سخن می گفت، با تشریح سیاست های دستگاه 
قضایی در زمینه برخورد با جرایم خاص و خشن افزود: 
هیچ گونــه مماشــاتی بــا برهــم زننــدگان نظــم و امنیــت 
عمومــی صورت نخواهد پذیرفت و مســئوالن قضایی به 
ویژه دادستان های عمومی و انقالب شهرستان ها مکلف 
هســتند در چارچــوب قانون بــا مرتکبان جرایــم خاص و 

خشن قاطعانه برخورد کنند.
غالمعلی صادقی با تأکید بر اجرای دقیق طرح غربالگری 
زندانیــان گفــت: اقدام هــای خوبــی در این زمینه توســط 
دادســتان عمومــی و انقــالب مشــهد و ســایر مســئوالن 
قضایــی بــه انجام رســیده و ایــن اقدام های مفیــد و مؤثر 

باید با جدیت دنبال شوند.
رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی یکــی از مهم ترین 
مــواردی را کــه باید مورد توجه ویژه دادســراها در اســتان 

قرار گیرد،  مســئله دفاع از حقوق عامه دانســت و افزود: 
دادستان ها باید به عنوان مدعی العموم توجه خاصی به 
منافع عمومی در تمام حوزه ها داشته باشند و بررسی ها 
نشان می دهد در اثر فعالیت های صورت پذیرفته توسط 
خادمــان مردم در دادســراهای عمومی و انقالب اســتان، 

گام های مؤثر در این زمینه برداشته شده است.
رئیــس شــورای قضایی اســتان خراســان رضوی بــا تأکید 
بــر اجــرای دقیــق سیاســت های ابالغــی از ناحیــه ســتاد 
دادگستری استان توسط تمامی مسئوالن قضایی گفت: 
تعیین تکلیف پرونده های معوق موضوع بخشنامه اخیر 
ریاست معزز قوه قضائیه مورد تأکید ریاست و مسئوالن 
حوزه های قضایی باید عملکرد مناسب و مطلوبی در این 
زمینه داشته باشند تا شاهد کاهش پرونده های قضایی 
باشــیم.غالمعلی صادقی با اشــاره بــه همه گیری بیماری 
کرونــا گفــت: همــکاران گرانقــدر مــا در دســتگاه قضایی 
توانســته اند در ســایه کار جهادی و تالش مضاعف، این 

تهدیــد را به یک فرصت خدمت رســانی به ویژه در حوزه 
ارائــه خدمــات الکترونیکی تبدیل کنند، چنانکه در حال 
حاضــر بــا هدف توســعه ارائــه خدمات قضایی بر بســتر 
اینترنت، شــاهد برگزاری داد گاه های مجازی هستیم که 
نتیجه آن مطلوب و اثربخش بوده و ان شــاءهللا اســتمرار 
خراســان رضوی،  دادگســتری  یافت.رئیــس کل  خواهــد 
نظــارت مســتمر و مؤثــر بــر کلیــه عملکردهــا را از دیگــر 
اســتان  دادگســتری  ســتاد  توجــه  مــورد  سیاســت های 
دانست و افزود: ان شاء هللا در سایه این نظارت ها شاهد 
ارتقــای شــاخص های ارائه خدمات حقوقــی و قضایی به 

شهروندان گرانقدر باشیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی سیاست های قضایی استان را تشریح کرد

برخورد عبرت آموز با عامالن جرایم خشن 

هشدارهشدار

همه سفرها را  روی 
سامانه فاش بارگذاری 
کرده ایم و این نشان 

می دهد ما چیزی برای 
پنهانکاری نداریم. این 
یک نقطه قوت است؛ 

چرا که در گذشته وجود 
نداشت

بــرشبــرش



خبرخبر خبرخبر

پرونده  شهدای سالمت یک روزه 
بررسی می شود

هرمزگان: معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید گفت: 
درباره بررســی پرونده شهدای سالمت براساس آیین نامه 
اجرایی شورای عالی امنیت ملی، یک کمیته  ملی تشکیل 
شــد که مســئولیت آن بر دوش وزارت بهداشــت و درمان 
اســت و اعضای آن شــامل سازمان برنامه و بودجه، بنیاد 
شــهید و ســازمان امور اســتخدامی کشــور اســت و ما به 
محض رسیدن پرونده ای از استان ها، در یک روز بررسی و 

فرایندهای اداری را انجام می دهیم.

آموزش مجازی دو روز تعطیل شد
یاســوج: مدیرکل آمــوزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد 
با ارســال بخشنامه ای به مدیران مدارس استان، روزهای 
یکشنبه ۳۰ آذر و دوشنبه اول دی را روزهای بدون تلفن، 
تبلت و رایانه و تعطیلی آموزش مجازی اعالم کرده است.
براســاس ایــن بخشــنامه کــه بــا امضــای هــادی زارع پور، 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش کهگیلویــه و بویراحمــد ابالغ 
شده، هدف از معرفی روزهای بدون رایانه، تبلت و تلفن، 
صیانت از ســالمت جســمی، روحی و روانی دانش آموزان 
در برابر آسیب های فضای مجازی و تحکیم روابط اعضای 

خانواده اعالم شده است.

 توقف کاروان های زیارتی 
در کهگیلویه و بویراحمد

یاســوج: معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی یاسوج 
از راه انــدازی کاروان هــای زیارتــی توســط برخــی افــراد در 
اســتان خبر داد و گفت: این کاروان ها در راســتای اجرای 

محدودیت های کرونایی متوقف شدند.
محمدمهدی بانشــی اظهار کرد: باوجــود محدودیت های 
کرونایی، شاهد راه اندازی کاروان های زیارتی توسط برخی 
افــراد بودیــم که ایــن کاروان ها با هماهنگــی انجام گرفته، 

متوقف شد.
کاروان هــا،  ایــن  از شــکل گیری  پیــش  بایــد  افــزود:  وی 

اقدام های نظارتی انجام شود.

 آلودگی نفتی سرخون وارد 
خاک و منابع آبی شد

چهارمحال و بختیاری: مدیرکل محیط  زیست چهارمحال 
و بختیاری گفت: مواد نفتی با نخستین بارش وارد منابع 
ســطحی و زیرزمینی در منطقه ســرخون شهرستان اردل 
می شــود، امــا آلودگــی هــوای ناشــی از حریــق در منطقــه 

میانکوه پس از بارش تا حد زیادی رفع شد.
شــهرام احمدی با اشــاره به حادثه شکســتگی لوله نفت 
انتقــال نفت مــارون در منطقه میانکوه شهرســتان اردل، 
اظهار کرد: تالش های بسیاری برای جلوگیری از ورود نفت 
به منابع آب سطحی، زیرزمینی و خاک صورت گرفت، اما 
باوجود این تالش ها بخشی از این آلودگی وارد منابع آبی 

و خاک در منطقه شد.

 برگزاری مراسم شب یلدا 
در کافی شاپ ها ممنوع

کرمانشــاه: معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
کرمانشــاه از ممنوعیــت برگــزاری مراســم شــب یلــدا در 
تاالرهــا، باغ هــا، کافی شــاپ ها و دیگــر واحدهــای صنفــی 
براســاس مصوبــه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا خبــر داد و 

گفت: پلیس با افراد متخلف برابر قانون برخورد می کند.
ســرهنگ محمدرضا آمویی اظهار کرد: ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا در روزهــای اخیر بارها از عموم مردم خواســته از 
حضور در جمع های خانوادگی خودداری و مراســم شــب 
یلــدا را بــه صــورت مجــازی و آنالین برگزار کننــد تا خدای 

نکرده دوباره شاهد اوج گیری این بیماری نباشیم.

 بیماریابی هوشمند 
در دل محالت قم انجام می شود

قم: رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی قم گفت: طرح شهید 
ســلیمانی ســبب بیماریابی هوشمند و ســریع تر کرونا در 

استان شده است.
محمدرضا قدیر اظهار کرد: درحالی که کشور وارد وضعیت 
قرمز خطرناکی شد طرح شهید سلیمانی در بُعد ملی اجرا 
شد، در قم نیز از اول آذر این طرح آغاز شده و در راستای 
غربالگری و شناسایی بیماران در محالت فعالیت می کند.
وی افــزود: هــدف طرح این بوده که زنجیره انتقال را قطع 
و ناقالن و بیماران را از دل محالت شناســایی و از انتقال 
ویــروس بــه جامعه جلوگیــری کند که مدیریــت و کنترل 
همه گیری کووید19 به شیوه محله محور اصل طرح است.

3 هزار مددجوی ندامتگاه 
قزلحصار مرخصی رفتند

کــرج: مدیــر ندامتــگاه قزلحصار کــرج از اعطای مرخصی 
کرونایــی بــه ۳هــزارو 1۵۵ مددجــوی واجــد شــرایط ایــن 

ندامتگاه خبر داد.
اشــکان کمالی بیان کرد: همزمان با شــیوع بیماری کرونا 
در کشــور، با دستور رئیس قوه قضائیه مددجویان دارای 

شرایط توانستند از مرخصی ایام کرونا استفاده کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: تقاضــای زیــادی از مددجویــان بــه 
شــورای طبقه بندی ارجاع شــد که تاکنون به ۳ هزارو 1۵۵ 

مددجو به صورت تدریجی این مرخصی اعطا شد.

ساخت مرکز نگهداری دختران 
بی سرپرست در کرمان 

دختــران  نگهــداری  مرکــز  ســاخت  عملیــات  کرمــان: 
بی سرپرست و بدسرپرست شهرستان کرمان، کلنگ زنی 
و آغــاز شــد. ایــن مرکــز بــا هــدف حمایــت و نگهــداری از 
دختران بی سرپرست و بدسرپرست در شهرستان کرمان، 
توسط مؤسسه خیریه مهرپویان کریمان علوی با زیربنای 
یک هزار و۴۶۷ مترمربع در پنج طبقه و در بافت شــهری 

مرکز شهر کرمان ساخته و راه اندازی می شود.
 ایــن مرکــز بــا امکانــات رفاهــی، ورزشــی و فرهنگــی در 
مکانی بدون استیگما، امکان پذیرش و پرورش ۴۸ دختر 
بی سرپرســت و بدسرپرســت را دارد و از دختــران واجــد 

شرایط تا زمان اشتغال و ازدواج حمایت می کند.

اجرای ۲ هزار طرح اشتغال زایی 
توسط بنیاد برکت در تهران

 تهــران: مدیرعامــل بنیــاد برکــت گفت: امســال بــا اجرای 
۴۴ هزار طرح اشتغال زایی در مناطق مختلف کشور، 1۲۰ 
هزار شــغل جدید توســط این نهاد ایجاد شــده که ۲ هزار 

طرح آن مربوط به استان تهران است.
ســید امیرحســین مدنی افــزود: مهاجرت روســتاییان به 
شهر و تبدیل این مناطق از روستای مولد به مصرف کننده، 
نگرانی هــای بســیاری را بــه وجــود آورده اســت از ایــن رو، 
بنیــاد برکــت بــا ورود به این حــوزه، تالش کرد تــا با ایجاد 
فرصت های شــغلی پایدار، زمینه ماندگاری روســتاییان را 

در مناطق زندگی خود فراهم کند.

 طرح »کشاورز کارت« 
کمکی به توسعه کشاورزی نمی کند

لرســتان: عضــو شــورای مرکــزی نظــام صنفی کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی کشــور گفــت: اقــدام دولــت در بحــث 
تســهیالت اعطایــی »کشــاورز کارت« کمکی به توســعه و 

رونق کشاورزی کشور نمی کند.
کامران ســاروقی اظهار کرد: امســال با حذف ارز دولتی و 
یارانه تولید، قیمت نهاده های کشاورزی چند برابر شد که 
این افزایش قیمت، تولید را برای کشاورزان عمالً غیرممکن 
می کند. وی افزود: دولت در راستای حمایت از کشاورزان 
بــرای خریــد نهاده هــا اقــدام بــه ارائــه تســهیالتی با ســود 
1۲درصد کرده که این تسهیالت با  عنوان »کشاورز کارت« 
و بــا شــرایط خاصــی در اختیار متقاضیان قــرار می گیرد.

نگاهی به آداب و اعتقادات اقوام ایرانی در شب یلدا

چله نشینی سنت ها در بلندترین شب سال
زهــره ناصــری:  تمامــی ایرانی هــا ســی امین 
شــب آذرمــاه هرســال را بانــام شــب تولــد 
خورشــید جشــن می گیرنــد بااین حــال در 
هر گوشــه ای رســمی برگزار می شود و مردم 
اعتقاداتی در این خصوص دارند که جشن 

آن ها را از دیگران متمایز می کند.
انــار و هندوانــه را کــه در کنــار هــم ببینــی 
نمی توانی یاد چیزی جز یلدا بیفتی. شــبی 
کــه می گوینــد خورشــید در آن متولد شــده 
است و هرروز که از آن می گذرد، یک دقیقه 

به طول روز اضافه می شود.
هرچنــد ایــن روزهــا بــرای مــا یلــدا؛ تولــد 
خورشــید اســت، امــا بــرای ایرانیــان قدیــم 

بیشتر طوالنی ترین شب سال بود.
باســتانی در ســال 1۳۸۸ در  ایــن جشــن 
باهــدف  فهرســت میــراث معنــوی کشــور 
حفاظت، ترویج و انتشار فرهنگی با قدمتی 

باالی ۸ هزار سال به ثبت رسیده است.

 جشن »خدر نبی« »
در آذربایجان غربی

از قدیمی ترین رســم های منطقه آذربایجان 
در شــب چلــه برگزاری جشــن خــدر نبی و 
قورتولــوش بایرامــی )عید نجات( اســت که 

ریشه در باورهای ایرانیان باستان دارد.
در عید خدر نبی جوانان دم بخت هر روستا 
حبوباتــی نظیــر نخــود، گنــدم، ذرت، تخــم 
هندوانه و خربزه از منازل اهالی روستا جمع 
می کردنــد و پــس از پختن و خشــک کردن، 
همــراه نمــک در هــاون می کوبیدنــد کــه در 

اصطالح محلی »قووت« نامیده می شود.
هــر یک نفــر از جوانان به اندازه هفت ناخن 
از ایــن قــاووت را زیــر زبــان خــود گذاشــته و 
می خوابیدنــد و خواب هایــی کــه می دیدند 

توسط بزرگ ترها تعبیر می شد.
همچنیــن دختــران دم بخــت از حبوبــات 
جمع آوری شده آش پخته و بین همسایه ها 
تقســیم می کردند. که درواقــع نوعی نذری 

برای باز شدن بختشان بود.

رسم »شلی ملی«  در ایالم»
یکی از آیین های ویژه این شب که در قدیم 
بیــن مــردم این اســتان رواج داشــته ســنت 

»شلی ملی« است.
در ایــن شــب عــده ای از کــودکان بــه بــاالی 
پشــت بام  خانه هــا رفتــه و بــا آویــزان کــردن 
سبدی از طریق طناب به درون خانه همسایه 
و تکــرار بیت های موزون خواســتار شــریک 
شدن آنان در تنقالت می شوند و هر خانواده 
هم برحســب توان خود مقداری از تنقالت 
و میوه خود را در داخل ســبد قرار می دهد.

 خوردن »کالک تورش« »
در کردستان

اگــر  محلــه ای  هــر  در  کردســتان،  در 
کــه  باشــند  داشــته  وجــود  خانواده هایــی 
اســتطاعت مالــی مناســبی بــرای برگــزاری 
این مراسم نداشته باشند، از طرف دیگران 

برایشان شام برده می شود.
ســنندجی ها چنــد ماه پیش از شــب چله، 
خربزه های کوچکی که از روســتای »ســراب 
قامیــش« تهیــه می شــود را در تفاله ســرکه 
می اندازنــد تــا بــرای این شــب کالَک تورش 

)خربزه ترش( تهیه کنند.
ازآنجاکــه کالَک تورش معموالً گران اســت، 
اگــر زن منــزل، در همســایگی یــا در فامیل 
بدانــد زن حامله ای وجــود دارد، حتماً از آن 
خربــزه ترش برایش خواهــد برد، همچنین 
در این شــب همســایه ها از غذایی که تهیه  

کرده انــد بــه یکدیگــر می دهنــد کــه بــه آن 
»کاسه هاوسا« می گویند.

اعتقاد به گنج قارون در کرمان»
قصه گویــی، فــال حافــظ، دورهم نشــینی و 
خــوردن »شــب َچره« یــا خوراکی هــای یلدا و 
حضور در پای کرسی بخش هایی از مراسم 

پرطرفدار کرمان است.
در کرمان، در شب یلدا گاهی مردم تا صبح 
بیدار می مانند و می پندارند که در این شب 
قارون به شکل هیزم شکنی که پشته ای هیزم 
بر پشــت دارد به خانه نیکوکاران مستمند 
مــی رود و بــه آن هــا هیــزم می دهــد و ایــن 
هیزم ها تبدیل به شمش های طال می شوند.

مراسم »سه چله« در استان مرکزی»
آیین شــب یلدا در اســتان مرکزی از دیرباز 
در ســه شــب متوالی با عناوین شــب »چله 
بزرگــه«، »چلــه وســطی« و»چلــه کوچیکــه« 
دوســتان  و  خویشــان  و  می شــده  برگــزار 
ســفره ای از مهر را می گشودند و از هر دری 

سخنی می گفتند.
یکــی دیگر از مراســم شــب چله مــردم این 
اســتان کشتن گوســفند مخصوصی به نام 

»اتلیک« است.
 روســتاییان ایــن نــوع گوســفند را در فصل 
تابســتان از بیــن گوســفندان خــود جــدا و 
به خوبــی آن هــا را پــروار می کننــد تــا بــرای 

زمستان خوب چاق و فربه شوند.
رســید،  فــرا  زمســتان  اینکــه  به محــض 
گوسفندان پروار را سر می برند و از آن غذای 
بســیار لذیــذی برای شــام شــب چلــه تهیه 
می کننــد. ایــن شــام را در اصطــالح محلــی 

»اتلیک شامو« می نامند. 

فال هندوانه در گیالن»
در اســتان گیــالن عالوه بر شــاهنامه خوانی 
میــان برخــی مــردم و جوانــان دم بخت این 
اســتان مرســوم است که در شــب یلدا فال 

هندوانه پوس )پوست هندوانه( می گیرند.
بــرای گرفتــن این فــال، هندوانــه را به چهار 
قسمت طولی تقســیم می کنند و هر چهار 
پوســت را به پشت ســرخود می اندازند. در 
این میان، چهار حالت پیش می آید، اگر دو 
قاچ هندوانه، سفید و دو قاچ، سبز باشد، به 
معنای حد وســط بودن برای نیت شــخص 
اســت. اگر ســه قاچ ســبز و یک قاچ ســفید 
بیفتــد، نیــت آن خوب اســت، اگر ســه قاچ 
سفید و یک قاچ سبز باشد، نیت بد است. 

اگر هر چهارقاچ سبز باشد، به معنای خیلی 
خــوب و اگــر هر چهارقاچ ســفید باشــد، به 

معنای خیلی بد است.

آیین کف زدن در خراسان جنوبی»
یکی از آیین های ویژه شــب یلدا در اســتان 
خراســان جنوبی برگزاری مراســم کف زدن 
اســت. در این مراســم ریشــه گیاهی به نام 
چوبــک را کــه در ایــن دیــار به بیخ مشــهور 
اســت، در آب خیســانده و پــس از چند بار 
جوشــاندن، در ظــرف بــزرگ ســفالی به نام 

تغار می ریزند.
از  دســته ای  بــا  فامیــل  جوانــان  و  مــردان 
چوب های نازک درخت انار به نام دسته گز 
مایع مزبور را آن قدر هم می زنند تا به صورت 
کــف درآیــد و ایــن کار باید در محیط ســرد 

صورت گیرد تا مایع مزبور کف کند.
کف آماده شده با مخلوط کردن شیره شکر 
آمــاده خوردن شــده و پــس از تزئین با مغز 
گردو و پســته بــرای پذیرایی میهمانان برده 

می شود.
زمســتان  ســرگرمی های  از  زدن  کــف 
به خصوص شب چله یا یلدا است. در این 
میــان گروهــی از جوانــان پیــش از شــیرین 
کــردن کف ها با پرتاب آن به ســوی همدیگر 
و مالیــدن کــف بــه ســروصورت یکدیگر به 

شادی و نشاط میهمانان می افزایند.

قاشق زنی در لرستان»
یکــی دیگر از رســوم دیرینه مــردم این دیار 
ســنت قاشــق زنی اســت. در این آیین افراد 
با پوشــاندن ســروصورت خود بــه درِ منازل 
رفتــه و بــا به صــدا درآوردن قاشــق صاحب 
خانه را از حضور خود آگاه می کنند. در این 
هنگام صاحب خانه نیز به میمنت این شب 
مقداری از تنقالت و شــیرینی خانگی را در 

ظرف آنان می ریزد.
در لرستان مردم در شب چله »گندم شیره« 
می خورند؛ گندمی که در شیره می خیسانند 
و زردچوبه و نمک را با آن مخلوط می کنند، 
ســپس آن را روی ســاج برشــته می کننــد و 
همراه خالل بادام، گردو، کشمش، سیاه دانه 

و کنجد مخلوط کرده و می خورند.

 آیین »لپک« »
در چهارمحال و بختیاری

اگــر شــب یلــدا را در میــان قــوم بختیــاری 
بســاط  حافــظ  فــال  به جــای  بگذرانیــد 

شاهنامه خوانی برپاست.

بختیاری ها در این شب کدوتنبل های بزرگی 
که نماد خورشــید را برای آن هــا دارد، آب پز 
می کنند و آن ها را به صورت ریزریز شده در 

آش کشک می خورند.
رســم جالبی کــه در میان بختیاری هــا رواج 
دارد به این صورت است که نان های محلی 
بــه نــام گرده را بــا  قطر زیاد آمــاده می کنند 
ســپس بین ایــن نان مهره آبی رنگــی به نام 
»لپــک« می گذارنــد. در شــب یلــدا نان ها را 
تقسیم می کنند و هر کس که در قطعه نان 
او لپک جای دارد، به بخت و اقبال معروف 

 شده و او را شانس خانه می دانند.

بریدن بالیا در آذربایجان شرقی»
در آذربایجان شرقی شب یلدا درست زمانی 
که ریش ســفید خانواده بــا چاقو هندوانه را 
می بــرد، می گویــد قــادا بالمیــزی بــو گئجــه 

کسدوخ )بالیای خودمان را امروز بریدیم(.
در تبریز البته در گذشته اعتقاد داشتند که 
ریختن قســمتی از پوست های میوه در آب 

روان، بالیا را دور می کند.
آذری هــا پــس از خــوردن تنقــالت و میــوه، 
و  حکایت هــا  نقــل  بــه  خانــواده  بــزرگان 
ایــن  ملــی  حماســه های  از  داســتان هایی 
سرزمین نظیر، آصلی و کرم، بایاتی خواندن 
و ضرب المثــل پرداخته و تا پاســی از شــب 

به صحبت و گفت وگو مشغول می شوند.

فال گردو در مازندران»
شــب یلــدا یــا به زبــان محلــی چله شــو در 
زندگی مردم مازندران آیین و رسوم خاصی 
دارد. در شــب یلــدا یک نفر بــرای حاضران 
از دیــوان حافــظ فــال می گیرد و اگــر دیوان 
حافظ نداشتند فال گردو می گیرند، به این 
صــورت کــه ســینی بزرگــی پــر از گــردو روی 

کرسی می گذارند.
در پایان جشن شب چله، هر نفر در حالی 
کــه چشــم هایش را می بنــدد، دســت دراز 
کرده پنج یا ۶ گردو برمی دارد و به خانه اش 
مــی رود، نیت می کند و گردوها را زیر بالش 
یا تشک خود می گذارد. بامداد که از خواب 
برخاســت گردوهــا را یکی یکی می شــکند، 
اگر مغز گردوها خوب و ســفید بــود، فال او 

خوب و نیتش برآورده شده است.
مــردم شهرســتان تنکابــن بــر ایــن باورنــد 
خوردنی هــای شــب چلــه بهتر اســت چهل 
گونه باشد ولی هندوانه میوه اصلی است و 
باید باشد، چراکه خوردن هندوانه در شب 

چله از آزار گرمایی تابستان می کاهد.
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بــا همســایگان 12. از مــواد حالت دهنده مو-  
قبرکن - واحد مســافت دریایی معادل 1/852 
کیلومتر- ویتامین جدولی 13. امتحان- باالترین 
نوع اختیــار- انس و الفت گرفتــن 14. ابزاری 
دردست بنا- »خواهر« در گویش »بچه لندن«- 
 صاحب و دارنده 15. مرغ ســعادت- بزرگنمایی

 عکاسی آنالوگ

1. از مقام های مذهبی مسیحیت- لباس خواب 
2. باور قلبی- فدراسیون بین المللی بسکتبال- 
ضرورت 3. پرچم- ســایبان- اســتخوانی در 
پا- درس خوانده 4. سرگردان- زیبایی صورت- 
قطعه چوب مثلثی شکل که برای هیزم شکنی 
اســتفاده می شــود 5. از مکاتب فلســفی و 
دینی هنــدوان - پایتخت کشــور »کارلوس 
کی روش« 6. عزیز همگان- کاه آمیخته شــده 
با خاک-  مــاه پرتابی- حیــوان نگهبان گله 
7. ضــد »شــیرین«- بســاوایی- از حاالت 
ســه گانه  شلیک تفنگ 8. نام دخترانه – شهر 
ایتالیایی - ســازمان فضایی امریکا 9. از انواع 
پیونددرختان- فیلمی از »محمدعلی طالبی«- 
نوشــته  10. برادر پدر- پول – کالم شعری- 
جای پا 11. قاره ســیاه- رسانه 12. مسافرخانه 
 بین راهــی- پرنده مردابــی- از انبیــاء الهی 
13. پســوند مانندی- ماده چکش خوار هادی 
جریان برق و حــرارت-  دریاچه ای در حمام- 
سرزنش کردن 14. برابر فارسی »فکس«- دوای 
درد قدمــا- متاع 15. کارگاه ماشین شــویی- 

دستگاهی برای شنیدن موسیقی ضبط شده روی صفحه   عمودی  افقی

ویژه نامه 3800 
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