
 آخرین وضعیت برگزاری جشنواره فیلم فجر 
اعالم جرم علیه 40 واحد تولیدی و خدماتیدر خراسان رضوی

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی خبر داد

 معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره به آخرین 
وضعیت برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان 
گفت: در حال حاضر برای برگزاری جشنواره 
فیلم فجر بنا بر نمایش فیلم در استان هاست. 
در یکی دو روز آینده مشخص خواهد شد که 

شیوه نمایش به چه صورت...

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: با توجه 
به سهم ۲۰درصـــدی واحــدهــای تولید مصالح 
ساختمانی از مجموع واحدهای زیرپوشش این 
از این واحدها به  اداره کل، میزان اعــالم جرم 
دلیل تخطی از موازین استاندارد عدد قابل توجه 
۳۵درصد از مجموع تخلفات را نشان می دهد.

علیرضا جمیع به ایرنا گفت... .......صفحه 3 .......صفحه 4 

بازار تخم مرغ در سایه 
آشفتگی اقدام های مسئوالن

نقدی کوتاه
 بر سفرهای استاندار

سفر استانداران به شهرستان های مختلف آن هم 
در هفته های اول انتصاب به این پست تا حدودی 
امری عادی است ولی به تناسب شرایط زمانی به 
لحاظ کمیت و کیفیت ها با هم متفاوت هستند.
بر همین مبنا استاندار جدید خراسان رضوی هم 
مدتی است که سفرهای خود را آغاز کرده اما همان 
گونه که گفته شد به نظر می رسد از چند منظر قابل 

تأمل است که در ادامه ....

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 
و  قرمز  پزشکی مشهد گفت: در شرایط   علوم 
فوق قرمز شهر مشهد، پیوند کلیه متوقف شده 
بود و تنها پیوندهای ضروری مانند پیوند کبد 
انجام می شد، اما با بهتر شدن وضعیت، اکنون 
مراکز درمانی  در  این عضو حیاتی  پیوند  رونــد 
مشهد به حالت عادی بازگشته است. به گزارش 

روابط عمومی دانشگاه علوم ...

مدیر آموزش  و پرورش شیروان گفت: هفت تیم 
بهداشتی از دیــروز بر نحوه رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مدارس این شهرستان نظارت می کنند.
علی ابراهیمیان به ایرنا اظهار کرد: اعضای این 
تیم ها به همراه معاون آموزشی ابتدایی، کارشناس 
مسئول بازرسی و ابتدایی شهرستان از مدارس 
بازدید و نحوه رعایت پروتکل ها را بررسی می کنند.

این اقدام به  منظور مقابله با ...

 پیوند کلیه در مشهد
 به روند عادی بازگشت

 نظارت بهداشتی 
در مدارس شیروان

.......صفحه 2 .......صفحه 4 .......صفحه 4 

.......صفحه 2 

در گفت وگو با مردم خراسان جنوبی عنوان شد
iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

سه شنبه  7 بهمن 1399

  12 جمادی الثانی 1442 
  26 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9452  
ویژه نامه 3831 

تعدادی از خبرنگاران و کارکنان مؤسسه فرهنگی قدس به نیت 
شهدا، خون خود را به نیازمندان اهدا کردند.

به گزارش قدس آنالین، کانون بسیج رسانه مؤسسه فرهنگی 
قدس به مناسبت دهه فجر، صبح دوشنبه ۶ بهمن ماه، طرح 
اهدای خون به نیت شهدا را با همکاری سازمان انتقال خون استان 
و همراهی سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی در محل روزنامه 
قدس برگزار کرد.در این برنامه خبرنگاران و کارکنان روزنامه قدس 
به نیت شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانی، ابراهیم همت، 
مهدی باکری، محمود کاوه، حسین همدانی، حسن طهرانی مقدم، 
حسن باقری، اکبر شیرودی، حسین فهمیده، مرتضی آوینی، 
مصطفی چمران، ابومهدی المهندس، نورعلی شوشتری، حسین 

خرازی، حسن غفاری، حسین اکبری، رضا سنجرانی، حسینی 
زاده  بــالرک عطری، احمدی روشــن، محسن فخری   هــریــری، 

و ... اهدای خون کرده و برای شفای همه بیماران دعا کردند.
در ادامه، مجتبی محمودی، مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان 
رضوی و عباس محمدیان رئیس سازمان بسیج رسانه استان از 
اجرای این برنامه بازدید به عمل آورده و ضمن قدردانی از برگزاری 

این برنامه خداپسندانه، به نیت شهدا خون اهدا نمودند.

خراسان رضوی بدون آنفلوانزای 
»فوق حاد پرندگان« 

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: 
در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  به  ابتال  از  مــوردی 
در  رشتی باف  است.محمد  نشده  رضوی مشاهده  خراسان 
 گفت وگو با ایسنا در خصوص اخباری مبنی بر ابتالی 9۰۰ هزار
مرغ به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان خراسان اظهار 
به  ابتال  به دلیل  و معدوم سازی 9۰۰ هزار مرغ  کرد: کشته 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی رخ 
داده است.وی افزود: خوشبختانه با پایش و مراقبت مرتب در 
خراسان رضوی برای جلوگیری از این بیماری تا امروز موردی 

گزارش نشده است. 

 ساخت دو جایگاه جدید
 گاز سی. ان. جی در گلبهار 

فیاض: محمدحسین بابایی، رئیس شورای اسالمی شهرستان 
گلبهار با اعالم خبر خوش احداث و جانمایی دو جایگاه دیگر 
گاز سی.ان.جی در این شهرستان خاطرنشان کرد: دو زمین 
برای ساخت جایگاه گاز در فاز یک و دو اختصاص یافته 
است. در فاز یک در حاشیه بولوار امام رضا)ع(؛ زمین به 
بهره بردار تحویل شده و به دنبال دریافت پروانه ساخت و 
بهره برداری است. در فاز دو؛ زمین توسط شرکت عمران و 
توسعه گلبهار در مسکن مهر تحویل داده شده و بهره بردار 
به دنبال دریافت سایر مجوزهاست و به نظر می رسد ساخت 

جایگاه گاز در این فاز قطعی باشد.

ترک تحصیل ۳ هزار دانش آموز 
تربت جامی در سال تحصیلی جاری

رئیس شورای اسالمی شهرستان تربت جام از آمار ترک تحصیل 
حدود ۳ هزار دانش آموز در سال تحصیلی جاری در این شهرستان 
خبر داد و گفت: نیلشهر، احمدآباد صولت، قلعه گک و رباط سمنگان 
بیشترین بازماندگان از تحصیل را دارند.صدیق تنهایی در گفت وگو 
با خبرنگار قدس گفت: شرایط ویروس کرونا، بد سرپرستی و فقر 
مالی از مهم ترین عوامل بازماندگی تحصیل در تربت جام است و در 
جلسه شورای اسالمی شهرستان مقرر گردید، فهرست بازماندگان 
از تحصیل را اداره آموزش و پرورش به شورا ارائه دهد و این شورا 
نیز با همکاری کمیته امداد و بهزیستی هر کدام مددجویانی از این 
فهرست داشته باشند و هزینه جانبی دانش آموزان را تقبل نمایند.

به همت کانون بسیج رسانه مؤسسه فرهنگی قدس انجام شد

اهدای خون به نیت شهدا

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی می گوید 
مدل های جدیدی برای مبارزه با اعتیاد در پیش گرفته اند

پیشگیری از اعتیاد با مشارکت ارکان محله

دیوارهای بلوکه ای سریع تخریب می شوند

قلع وقمع ویالهای مجلل؛ شاید وقتی دیگر

از حدود یک ماه پیش به دنبال شیوع آنفلوانزای 
واحــدهــای مرغداری  برخی  در  پرندگان  فــوق حــاد 
خراسان جنوبی، عــالوه بر کمبود، جهش قیمتی 
نــایــاب  اخــیــر حــتــی  یــکــی دو هفته  و در  دوبـــــاره 
مردم  گالیه مندی  فروشگاه ها،  در  تخم مرغ  شدن 

ایــن اســتــان را بیش از پیش فــراهــم کـــرده اســت.
یکی از شهروندان بیرجندی در گفت وگو با خبرنگار 
ما با تأکید بر اینکه ضعف نظارتی مسئوالن، سبب 
گران فروشی و کمبود این کاال شده است، می گوید: 
در چند روز گذشته برای خرید تخم مرغ به ناچار 

به تعداد زیادی از سوپرمارکت و فروشگاه های مواد 
پروتئینی مراجعه کرده ام اما در معدود مواردی که 
تخم مرغ وجود داشته به دلیل گرانی بیش از حد آن، 
از خرید منصرف شده ام.علی یونسی ادامه می دهد: 

به همین خاطر چند بار با شماره...

.......صفحه 3 

.......صفحه .......صفحه 44  

      صفحه 1 خراسان

 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
13 آئین نامه مالی ش��هرداری ها حدودًا 150تن 
چوب خش��ک )تنه کاج و ت��وت( موجود در انبار 
شهرداری گناباد را از طریق مزایده کتبی به فروش 
رس��اند. لذا متقاضیان می توانن��د جهت دریافت 

اسناد مزایده به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
علی اکبر بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد ,ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 199 مشهد  تجدید آگهی مزایده
نوبت اول

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 199 در مورخ 99/11/19 روز یکشنبه ساعت 15 
در مح��ل دفت��ر موقت تعاونی واق��ع در عبدالمطلب 3 پالک 11 برگزار می گردد از اعضا ی محترم دعوت می ش��ود در 
جلس��ه مذکور حضور بهم رس��انند اعضای محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند جهت تعیین وکیل 
در ساعات اداری روز شنبه 99/11/18 با وکیل خود به دفتر موقت تعاونی مراجعه و اقدام نمایند که در این صورت 

هر عضو تعاونی 3 وکالت و غیرعضو یک وکالت می تواند داشته باشد. 
دستور جلسه:

1- تمدید مدت تعاونی
ع هیئت مدیره  9
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 نوبت اول )بطور فوق العاده(

شرکت تعاونی مصرف کارکنان زندان های خراسان

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در 
روز پنجش��نبه مورخ 99/11/30 رأس س��اعت 12 
در محل نمازخانه پرس��نل زندان مشهد تشکیل 
می گردد، از کلیه اعضای ش��رکت دعوت می شود 
جه��ت اتخاذ تصمیم نس��بت به موارد مش��روحه 
ذیل در جلس��ه ش��رکت نمایند، ل��ذا اعضایی که 
امکان حضور آن ها در جلس��ه مقدور نمی باش��د 
می توانن��د حق رأی خود را ب��ه موجب وکالتنامه 
کتب��ی به ف��رد دیگ��ری واگ��ذار نماین��د در این 
ص��ورت تع��داد آرای وکالت��ی هر عضو س��ه رأی 
و ه��ر فرد غیرعضو ی��ک رأی خواهد ب��ود. ضمنًا 
افرادی که متقاضی کاندیدای بازرس می باشند 
می توانند حداکثر یک هفته بعد از انتشار آگهی 
در ساعت اداری به دفتر شرکت مراجعه و نسبت 

به تکمیل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.
دستور جلسه:

1- گ��زارش عملک��رد س��ال 1398 تعاونی توس��ط 
هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد مالی سال 1398
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- انتخاب ب��ازرس )اصلی و عل��ی البدل( برای 
مدت یک سال مالی

5- طرح و تصویب آیین نامه اداری و استخدامی 
شرکت تعاونی

 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
زندانهای خراسان ع 9
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تعاونی مسکن مهر 199 مشهد نوبت اول-انتشار 99/11/7

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 199 در تاریخ 99/12/10 
روز یکشنبه ساعت 15 در مکان دفتر موقت تعاونی واقع در عبدالمطلب 3 پالک 11 برگزار می گردد از 
اعضای محترم دعوت می ش��ود در جلس��ه حضور بهم رس��انند اعضای محترمی که امکان حضور ندارند 
می توانند جهت تعیین وکیل در س��اعات اداری روز ش��نبه مورخ 99/12/9 با وکیل خود به دفتر موقت 
تعاون��ی مراجع��ه و اقدام الزم را انجام دهند که در این صورت هر عض��و 3 وکالت و غیرعضو 1 وکالت 

می تواند داشته باشد.
متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرس جهت کاندیداتوری تا یک هفته بعد از انتش��ار آگهی به 

دفتر موقت تعاونی مراجعه و ثبت کاندیداتوری نمایند.
دستورجلسه: 1- گزارش هیئت مدیره      2- گزارش بازرسی  3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 
91 تا 98     4- طرح و تصویب بودجه 99     5- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 3 سال     

6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
7- پیگیری امور قضایی و دادن مأموریت به هیئت مدیره
,ع هیئت مدیره 
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مزایده امالک شهرداری  فریمان-نوبت دوم

علیرضا قلی زاده-شهردارفریمان  

ش�هرداری فریمان درنظردارد برابر ماده 13آئین نامه مالی شهرداریهاوبه 
استنادمجوزش��ماره3313/5مورخه 99/10/14ش��ورای اس��المی شهرفریمان 
تعدادی از   امالک خودراازطریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذامتقاضیان 
می توانندازتاریخ نشراین آگهی جهت دریافت اسنادمزایده واطالع ازشرایط 
آن درس��اعات اداری ب��ه واحدامورقراردادهای ش��هرداری فریم��ان مراجعه 

نمایند.
توضیحات:

1-آخری��ن مهلت ف��روش اس��نادوقبول پیش��نهادات قیمت مزای��ده ازتاریخ 
نشرآگهی تاساعت13روزپنجشنبه مورخه 99/11/23خواهدبود. 

پیش��نهادات  وقرائ��ت  مزایده،بازگش��ایی  کمیس��یون  برگ��زاری  2-تاری��خ 
قیم��ت،راس ساعت14:30روزش��نبه مورخ��ه 99/11/25درمح��ل س��اختمان 

شهرداری فریمان خواهد بود.
  3-ش��رکت درمزای��ده ودادن پیش��نهادات قیم��ت ب��ه منزله قبول ش��رایط 

وتکالیف شهرداری می باشد.
4-ش��هرداری درردیاقب��ول هری��ک ازپیش��نهادات مختار اس��ت ودرصورت 

ردپیشنهادات سپرده قابل استرداد   می باشد.
5-تمام��ی هزین��ه ه��ای درج آگه��ی درروزنامه وچ��اپ بنردرتمام��ی مراحل 
وکارشناس��ی وتمامی هزینه های دفترخانه وانتقال س��ندونیزعوارض انتقال 

وانواع وکالتنامه هابرعهده برنده مزایده خواهدبود.
6-اطالعات بیشتردراسنادمزایده درج گردیده است.

وخ��ارج  قیم��ت  مبهم،مش��روط،مخدوش،ناخواناوفاقد  پیش��نهادات  7-ب��ه 
ازموعدترتیب اثرداده نخواهدشدوباطله محسوب می گردد.

8-درص��ورت انص��راف هریک ازنفرات اول تاس��وم س��پرده هری��ک به نفع 
ش��هرداری ضبط گردی��ده وقاب��ل اس��تردادنخواهدبودودراینصورت مزایده 

تجدیدخواهدشد
9-پرداخت وجه زمین به صورت80درصدنقدی والباقی بصورت یک فقره چک 

یک ماهه می باشد.
10-پاکات پیش��نهادقیمت هرزمین بایس��تی ب��ه صورت   جداگان��ه تهیه وبه 

دبیرخانه تحویل گردد.
11- پرداخت5درصدمبلغ کارشناسی هرقطعه به صورت فیش نقدی به حساب 
س��پرده شماره 303815670نزدبانک رفاه ش��عبه فریمان یاچک تضمین شده 

بانکی دروجه شهرداری فریمان
جهت کس��ب اطالعات بیشترباشماره تلفن34623364 واحدامورقراردادهای 

شهرداری فریمان تماس حاصل نمایند.
 تاری��خ انتش��ار: مرحله دوم-نوب��ت اول 7 /99/11   مرحل��ه دوم-نوبت دوم 

99/11/14
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مدیری��ت آم��وزش و پرورش ناحیه 4 مش��هد در نظر دارد امور خدماتی آموزش��گاه های خود را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره 2099030628000003 از طریق برگزاری مناقصه 
عموم��ی  به ش��رکت های واجد صالحیت به ش��رح زیر واگ��ذار نماید .کلیه مراح��ل فرایند مناقصه 
از دریاف��ت اس��ناد، ارایه پیش��نهاد مناقصه گران  و گش��ایش پاکت ها از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( www.setadiran.ir انجام خواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی در س��امانه مراحل ثبت نام در س��امانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
1- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :  ساعت 10 مورخ 99/10/25   خواهد بود .

2- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه :  تا ساعت 14  مورخ  99/10/29 خواهد بود .
3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه وارسال پاکتهای پیشنهاددر سامانه : تا ساعت  14  مورخ  

99/11/9 خواهد بود .
4- آخرین مهلت تحویل پاکت ها  پیشنهاد : تا ساعت  14 مورخ 99/11/9  خواهد بود .

5- تاریخ گشایش پیشنهادها  : ساعت  10 صبح مورخ 99/11/11 خواهد بود .
6- نش��انی جه��ت ارس��ال پاکت های  ال��ف ، ب ، ج مراجعه : بلوار ش��هید صاقی 13 اس��فندیانی 12 

دبیرخانه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 4مشهد
تذکر مهم : ارس��ال یک نس��خه از پاکت های الف ، ب ،ج به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی 

می باشد .
7- مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه :211.000.000 ریال  ضمانتنامه بانکی دارای اعتبار سه ماهه و 

قابل تمدید تا شش ماه .
8-اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انج��ام مراحل عضویت در س��امانه : تلفن مرک��ز راهبری و 

پشتیبانی41934-021و تلفن دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-21.  می باشد.

 آگهی  مناقصه عمومی
 امورخدمات پشتیبانی آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد 

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد 

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
تکمی��ل عملی��ات اجرایی پ��ارک بانوان را 
بر اس��اس فهرس��ت بها ابنیه س��ال 1399 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 
بخش خصوصی واگذار نماید لذا متقاضیان 
واجد ش��رایط م��ی توانن��د از تاری��خ درج 
آگهی نوبت دوم به س��امانه ستاد مراجعه 
ونس��بت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام 

نمایند.
علی اکبر بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد
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 آگهی مناقصه کتبی
 شهرداری گناباد-نوبت دوم
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در گفت وگو با مردم خراسان جنوبی عنوان شد

بازار تخم مرغ در سایه آشفتگی اقدام های مسئوالن
مهدی کاهانی مقدم: از حدود یک ماه پیش 
به دنبال شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در بــرخــی واحــدهــای مــرغــداری خــراســان 
جنوبی، عالوه بر کمبود، جهش قیمتی دوباره 
و در یکی دو هفته اخیر حتی نایاب شدن 
تخم مرغ در فروشگاه ها، گالیه مندی مردم 
این استان را بیش از پیش فراهم کرده است.
یکی از شهروندان بیرجندی در گفت وگو با 
خبرنگار ما با تأکید بر اینکه ضعف نظارتی 
و کمبود  گــران فــروشــی  مــســئــوالن، سبب 
این کاال شده است، می گوید: در چند روز 
به  ناچار  به  بــرای خرید تخم مرغ  گذشته 
تعداد زیادی از سوپرمارکت و فروشگاه های 
مواد پروتئینی مراجعه کرده ام اما در معدود 
مواردی که تخم مرغ وجود داشته به دلیل 
منصرف  خرید  از  آن،  حد  از  بیش  گرانی 

شده ام.
علی یونسی ادامه می دهد: به همین خاطر 
چند بار با شماره تلفن 124 بازرسی )سازمان 
صنعت، معدن و تجارت( تماس گرفته ام که 
هیچ یک از تماس هایم ثمری نداشته است؛ 
در حالی که مسئوالن هر بار در پاسخ به 
تخلفات  می خواهند  مــردمــی،  گالیه های 
صنفی را به این شماره اطالع دهیم و وعده 
می دهند با متخلفان به سرعت و قاطعیت، 

برخورد می کنند.
از شهروندان  دیــگــر  یکی  غــفــوری،  جـــواد 
صــادرات  و  تولیدکنندگان  سودجویی  نیز 
تخم مرغ تولیدی خراسان جنوبی به سایر 
استان ها و کشورهای همجوار را عامل اصلی 

آشفته بازار کنونی می داند.
او تصریح می کند: این استان ده هــا واحد 
تولیدی تخم مرغ دارد که 9 واحد در جریان 
شیوع بیماری آنفلوانزا از چرخه تولید خارج 
شده است؛ بنابراین به نظر می رسد بیشتر 
شرایط  از  سوءاستفاده  با  تولیدکنندگان 
ناشی از این بیماری، تمام تولیدات خود را با 
قیمت بیشتری به خارج استان صادر کرده 

و می کنند.
در همین حال آمار اعالمی از سوی مسئوالن 
مختلف هر چند حاکی از تولید چند برابری 
نسبت به مصرف سرانه تخم مرغ در این 

استان است اما این آمارها 
اخـــتـــالف زیـــــــادی بـــا هم 
دادستان  در حالی  دارنــد. 
عمومی و انقالب بیرجند، 
مـــیـــزان تــولــیــد و مــصــرف 
روزانه تخم مرغ در خراسان 
و  ترتیب ۶۳  به  را  جنوبی 
1۳ تن اعالم کرده است که 
مدیر کل دامپزشکی استان 
میزان تولید روزانه را 25 تن 
در برابر 11 تا 12 تن مصرف 
روزانــــــــه مـــــردم خـــراســـان 
معاون  مـــی دانـــد؛  جنوبی 

توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان نیز 
گفته روزانه بیش از 42 تن تخم مرغ در این 
استان تولید می شود که مصرف شهروندان 

بیش از 18 تن بوده است.
اختالف اظهارات مسئوالن به نوعی بیانگر 
نبود هماهنگی و همکاری بین دستگاه های 
در  و  یکپارچگی  و  انسجام  نبود  و  متولی 
نتیجه برنامه ای ناکارآمد برای رفع مشکالت 
مــردم نیز هست. کما اینکه در نخستین 
روزهای بروز مشکل گرانی و کمبود تخم مرغ 
ــازار خراسان جنوبی، دادســتــان مرکز  ب در 
اشــاره  با  در گفت وگویی  خــراســان جنوبی 

و  تولید  میزان  اختالف  به 
تأکید کــرد که  نیاز داخلی 
با این شرایط نباید دلیلی 
قیمت  نوسان  و  کمبود  بر 
ــازار وجــود  ــ تــخــم مــرغ در ب

داشته باشد.
حجت االسالم نسائی زهان 
مدیران  اینکه  بر  تأکید  با 
استانی در بحث نظارت ها 
ــد،  ــرده انـ ضــعــیــف عــمــل کـ
هشدار داد: چنانچه عوامل 
تــولــیــد، تــوزیــع کــنــنــدگــان و 
مسئول،  دستگاه های  نیز 
نسبت به تأمین و جبران کمبود این کاال 
نکنند، دستور منع خروج  اقــدام  بــازار  در 

تخم مرغ از استان را صادر می کند.
در پی این هشدار، برخی مسئوالن از توقف 
صادرات تخم مرغ تولیدی خراسان جنوبی 
به خارج از کشور در روزهای اخیر خبر داده 
و برخی دیگر نیز مدعی شده اند که در حال 
حاضر بیش از نیاز مردم، تخم مرغ در بازار 
توزیع شده و به دلیل ظرفیت باالی استان، 

مشکلی در تولید تخم مرغ وجود ندارد.
در  اســـت،  نیز حاکی  ــزارش هــای رسمی  گ
روزهــای اخیر به دلیل گرانی و نایاب بودن 

این محصول، محموله های متعدد تخم مرغ 
بسته بندی از سایر استان ها به بازار خراسان 
جنوبی تزریق شده که البته به دلیل قیمت 
است؛  زده  دامــن  نارضایتی ها  به  بیشتر، 
چراکه مردم معتقدند اگر ادعای مسئوالن 
مبنی بر ظرفیت باالی تولید داخل استان، 
درست باشد، آن ها باید با مدیریت صحیح 
مانع ماهی گیری سودجویان و دالالن از این 

آب گل آلود شوند.
آنچه مسلم است اینکه هر چند به دنبال 
شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در تعداد 
کمی از مرغداری های خراسان جنوبی، به 
بازار این محصول استرس و شوک شدید 
وارد شده است اما با استناد به آمار رسمی 
و اظهارات مسئوالن، این اتفاق نمی توانسته 
دلیل اصلی کمبود شدید و گرانی تخم مرغ 
در این استان بوده باشد. به نظر می رسد 
ــازار تــخــم مــرغ در ایـــن اســتــان  ــ آشــفــتــه بـ
این حوزه  متولیان  نشان دهنده سوءتدبیر 
اســت؛ تــردیــدی نیست که ایــن مسئوالن 
و  هماهنگی  و  هــمــکــاری  بــا  مــی بــایــســت 
نسبت  سرعت  به  جــزم،  عزمی  صدالبته 
ــن روزهــا  ــه ای ــع کمبود تخم مرغ -ک بــه رف
از  مــاده غذایی سفره بسیاری  اصلی ترین 

خانواده هاست- چاره اندیشی کنند.

طلب هزار و ۹۶۰میلیارد ریالی شرکت 
گاز خراسان شمالی از مشترکان 

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: این شرکت از 
مشترکان خود هزار و 9۶۰ میلیارد ریال طلب دارد.

به گزارش قدس، میربلوکی اظهار کرد: فوالد اسفراین ۳۶۰ 
میلیارد ریال، پتروشیمی بجنورد 9۳ میلیارد ریال و آلومینای 
جاجرم ۳5 میلیارد ریال به این شرکت بدهی دارند که 
متأسفانه برای پرداخت بدهی خود برنامه و اراده ای ندارند 
و این مسئله برنامه ریزی شرکت گاز برای آغاز برخی پروژه ها 
را معطل گذاشته است.وی بزرگ ترین مصرف کننده گاز 
استان در تابستان را نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و در 
فصل زمستان مجتمع پتروشیمی بجنورد عنوان کرد.وی 
گفت: ضریب نفوذ گاز طبیعی استان 98 درصد بوده در 
حالی  که این شاخص در کشور 8۷ درصد است. اکنون 
1۰۰ درصد شهرهای استان از نعمت گاز بهره مند هستند.
میربلوکی ادامــه داد: در مجموع 8۳4 روستا در استان 
وجود دارد که تاکنون به ۷4۶ مورد گازرسانی شده است، 
ضریب نفوذ گاز روستایی در استان 99 درصد است که 
در این شاخص نیز از میانگین کشوری باالتر هستیم.

 نظارت هفت تیم بهداشتی 
 بر نحوه رعایت پروتکل ها 

در مدارس شیروان

مدیر آموزش  و پرورش شیروان گفت: هفت تیم بهداشتی 
از دیروز بر نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس 

این شهرستان نظارت می کنند.
علی ابراهیمیان به ایرنا اظهار کرد: اعضای این تیم ها به 
همراه معاون آموزشی ابتدایی، کارشناس مسئول بازرسی 
رعایت  نحوه  و  بازدید  مــدارس  از  ابتدایی شهرستان  و 

پروتکل ها را بررسی می کنند.
این اقدام به  منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا در مدارس 
انجام می شود که اعضای تیم های بهداشتی همچنین 
آموزش های الزم را در زمینه های مختلف از جمله رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی ارائه می دهند.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

حمایت بیمه بیکاری از کارگران 
 مرغداری های آسیب دیده 

در خراسان جنوبی

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز 
خراسان  در  مــرغــداری  واحــدهــای  از  که  کارگرانی  گفت: 
جنوبی تعدیل  شده اند، بدون هیچ  گونه محدودیت تحت 
حمایت بیمه بیکاری قرار می گیرند.به گزارش مهر، حاتم 
شاکرمی اظهار کرد: خراسان جنوبی در زمینه مساعدت با 
جامعه کارگری نمره قابل قبولی دارد. وی با اشاره به شیوع 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری های استان و ضربه 
کرونا به این واحدها بیان کرد: مدیران استانی نباید اجازه 

دهند یک کارگر حتی یک روز خارج از حمایت قرار گیرد.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت 

معوقات ۲۸ میلیاردی کارگران 

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: معوقات کارگران در 
این استان 28 میلیارد تومان بوده که بخش عمده ای مربوط 
به راه و شهرسازی است.به گزارش مهر، ناصر خوش خبر با 
بیان اینکه نیروی کار سرمایه ای طالیی در سال جهش تولید 
است، اظهار کرد: مشکالت این قشر در کمیسیون کارگری 
استان پیگیری می شود.وی اضافه کرد: حل مشکالت جامعه 
کارگری زمانبر بوده؛ چراکه در طول زمان ایجاد شده بنابراین 
باید از رها شدن و انباشت آن ها جلوگیری کرد و دستگاه های 
اجرایی عضو کمیسیون کارگری هم پیگیر مشکالت این حوزه 
هستند.او گفت: شرکت آب و فاضالب، دومین دستگاه در 
بخش معوقات کارگری بوده که ملزم به پرداخت شده است.

چنانچه عوامل تولید، 
توزیع کنندگان و نیز 
دستگاه های مسئول، 

نسبت به تأمین و جبران 
کمبود این کاال در بازار 

اقدام نکنند، دستور 
منع خروج تخم مرغ از 

استان صادر می شود

بــرشبــرش

رنا
 ای

ی/
عل

ور
ه ن

ضی
مر

س: 
عک

رخاسان شمالیرخاسان شمالی رخاسان جنوبی رخاسان جنوبی
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پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9
90
35
98

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
91
10
84

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
/9
90
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

ط
/9
90
08
41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

ط
/9
90
06
03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9
90
05
57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد

کشف بیش از ۲۶ تن گندم قاچاق

فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف ۲۶ تن و ۵۶۰ 
کیلوگرم گندم بدون مجوز به ارزش یک میلیارد ریال در 

بجنورد خبر داد.
باشگاه خبرنگاران گفت:  به  علیرضا مظاهری  ســردار 
کنترل  حــیــن  در  ــان  اســت آگــاهــی  پلیس  کــارآگــاهــان 
به یک  بجنورد  پلیس راه  در محل  عبوری  خودرو های 

دستگاه کامیون مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی انجام شده از این کامیون ۲۶ تن 
و ۵۶۰ کیلوگرم گندم که بدون مجوز قانونی بود، کشف 

و ضبط  شد.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه با بررسی 
بــدون مجوز یک  ایــن مقدار گندم  ارزش  انجام شــده 
میلیارد ریال برآورد شده است، عنوان کرد: در نهایت 
انجام  بــرای  پــرونــده  تشکیل  از  پــس  محموله  مالک 
مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.

معرفی سرپرست انتقال خون 
خراسان رضوی 

خون،  انتقال  سازمان  مدیرعامل  سوی  از  حکمی  در 
خون  انتقال  سرپرست  عــنــوان  بــه  سبحانی  عبدهللا 
خراسان رضوی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی 
انتقال خون خراسان رضوی، پیش از این دکتر مجید 
را  رضــوی  خراسان  خــون  انتقال  مدیرکلی  عبداللهی، 

عهده دار بود.

کشف اسلحه جنگی و موادمخدر 
در فریمان

در عملیات تعقیب و گریز پلیسی در فریمان خودرو حامل 
اسلحه و مواد مخدر توقیف شد.فرمانده انتظامی فریمان 
مبنی  اطالعاتی  در پی کسب   : به صــدا وسیما گفت 
بر قاچاق محموله مــواد مخدر به وسیله یک دستگاه 
خــودروی ســواری از محور های این شهرستان به سمت 
مشهد ، مأموران مبارزه با مواد مخدر فریمان در عملیاتی 
هماهنگ با فرماندهی انتظامی شهرستان زاوه ، پژو ۴۰۵ 
حامل مواد افیونی را در محور کله منار ردزنی و در اقدامی 

غافلگیرانه پس از تعقیب و گریز متوقف کردند.
سرهنگ جواد خرسند گفت: در بازرسی از این خودرو  
۵۳ کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، یک قبضه 
اسلحه جنگی کالش و سه خشاب حاوی ۱۰۷ فشنگ 

جنگی کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر شد.

توسط پلیس فریمان صورت گرفت

دستگیری شروران مسلح 

دو عامل اختالل در نظم و امنیت در فریمان دستگیر 
شدند. فرمانده انتظامی فریمان در تشریح ماجرا به صدا 
و سیما  گفت: مأموران این دو نفر  را که بارها به جرم 
شرارت، نزاع و درگیری، ايجاد اخالل در نظم و آسايش 
عمومی، قــدرت نمايی با ســالح و ايـــراد ضــرب و جرح 

دستگير و راهی زندان شده بودند، دستگير کردند .
سرهنگ جواد خرسند افزود: از مخفیگاه آن ها یک قبضه 
اسلحه وینچستر و یک قبضه اسلحه بادی شبه جنگی 

کشف شد.

محمدزاده: هفته پیش خبری منتشر شد 
از تخریب ویالهای ساخته شده در اراضی 
زراعی و بدون داشتن مجوز تغییر کاربری 
که اندکی خبرسازتر از تخریب های صورت 
گرفته در گذشته بود؛ چرا که این تخریب ها 
در دو مجموعه شهرکی متعلق به کارکنان 

دستگاه قضایی و جهاد کشاورزی بود.
به همین بهانه می خواهیم به چند نکته 
اشاره کنیم؛ چرا که پس از انتشار این خبر 
که  کردیم  دریافت  مختلفی  بازخوردهای 
بیانگر جو روانی ایجاد شده در بین جامعه 

است.
ــران ایــن  ــدیـ ــد مـ ــردی ــی ت نــکــتــه نــخــســت؛ ب
در  مشابه  ــوارد  مـ تمام  مانند  دستگاه ها 
دستگاه های دیگر این ادعا را مطرح می کنند 
که تعاونی مسکن کارکنان یک مجموعه 
ارتباطی با دستگاه مربوط به لحاظ قانونی و 
بروکراسی اداری ندارد که البته کامالً درست 
است؛بنابراین آنچه در ادامه می آید ناظر به 
رفتار اداری یا سازمانی افراد منسوب به دو 
دستگاه نیست و منظور تعاونی آن مجموعه 

است.
 نکته دوم؛ براساس ضوابط تعریف شده 
ــراد جامعه وجــود دارد  و آنچه در ذهــن اف
متولی  طبیعی  منابع  و  جــهــادکــشــاورزی 
یا مراقبت  اراضــی ملی  از  اصلی حفاظت 
از سوی  اراضــی هستند.  از حفظ کاربری 

دیگر دستگاه قضایی هم که نقش مقابله و 
مجازات در تعرض به اراضی ملی یا تخلفاتی 
از قبیل تغییرکاربری به استناد گزارش های 

همین دستگاه های ناظر دارد.
ــن پــرســش تــأمــل بــرانــگــیــز مطرح  ــال ایـ حـ
این  تخلف  از  ــوان  مــی ت چگونه  مــی شــود 
افراد چشمپوشی کرد، افرادی که به لحاظ 
وظیفه سازمانی که نوعی مسئولیت ملی 
هم محسوب می شود، هر روزه عــده ای از 
شهروندان عادی را به اتهام ارتکاب همین 
می کنند  قضایی  دستگاه  راهــی  تخلفات 
و یا در دستگاه قضایی هستند و به این 
خود  چگونه  می کنند،  رسیدگی  پرونده ها 
مرتکب همان رفتار می شوند و قانون را به 

سخره می گیرند.
نکته سوم؛ در بحث برخورد با متخلفان و 
مجرمان در بسیاری از قوانین بر این نکته 
تأکید شده که اگر متهم از کارکنان دولت 
او تشدید شــود؛ چرا  باید مــجــازات  باشد 
افــرادی که  انتظار این است  که دست کم 
استناد  به  یا  هستند  قانون  مجری  خــود 
ضوابط تعریف شده سازمانی وظایفی انجام 
می دهند نباید با علم به قوانین و یا با توسل 
به روش های مختلف درصدد دور زدن قانون 
باشند؛بنابراین باید مجازات آن ها به نسبت 
رفتار،  همان  مرتکب  عــادی  شهروند  یک 
تشدید شود که البته شاید تطبیق آن در 

این مورد خاص اندکی سخت باشد.

موجود  مستندات  براساس  چهارم؛  نکته 
)وجود چند مجموعه باغ ویالیی لوکس در 
در  بــاغ ویــالهــای متعددی  اطـــراف مشهد( 
اطراف و حتی در داخل همان دو مجموعه ای 
که هفته گذشته بخشی از تخریب ها در آن 
صورت گرفته، وجود دارد که بر دیوارهای 
آن ها نوشته شده است که ویالی مورد نظر 
روی اراضی زراعی تغییرکاربری  داده شده 
باید تخریب شوند. حتی  ساخته شــده و 
شهرک هایی وجود دارد که از آن به عنوان 
باستی هیلز مشهد یاد می شود و با وجود 
گذشت بیش از یک سال از زمــان صدور 
حکم قلع وقمع آن ها، هنوز هیچ اتفاقی در 
بخش اجرای حکم نیفتاده و به نظر می رسد 
پرده  پشت  و دست های  قــدرت  صاحبان 

توانسته اند از اجرای حکم جلوگیری کنند.
ــا ایـــن وصـــف بــســیــاری از  نکته پــنــجــم؛ ب
شهروندان و حتی برخی از عوامل اجرایی 
تخریب ویالهای اخیر با استناد به تصاویر 
شده  تخریب  ویالهای  معمولی  سازه های 
به این نکته تأکید دارنــد که چرا ویالهای 
مجلل و میلیاردی ساخته شده در همین 
منطقه و بسیاری از مناطق اطراف مشهد 
هیچ گاه تخریب نمی شوند و تخریب یک 
دیوار بلوکه ای یا یک سازه کمتر از ۱۰۰ متری 
افراد معمولی در اسرع وقت به مرحله اجرا 

گذاشته می شود.

دیوارهای بلوکه ای سریع تخریب می شوند

قلع وقمع ویالهای مجلل؛شاید وقتی دیگر
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مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: با 
توجه به سهم ۲۰درصــدی واحدهای تولید 
واحــدهــای  مجموع  از  ساختمانی  مصالح 
زیرپوشش این اداره کل، میزان اعالم جرم 
از موازین  به دلیل تخطی  واحــدهــا  ایــن  از 
ــد از  اســتــانــدارد عــدد قــابــل تــوجــه ۳۵درصــ

مجموع تخلفات را نشان می دهد.
علیرضا جمیع به ایرنا گفت: در ۹ ماه اول 
تولیدی  واحـــد   ۴۰ علیه  مجموع  در  ســال 
نکردن  دلیل  رعایت  به  استان  خدماتی  و 
استاندارد اعالم جرم شده که ۵۰ درصد آن 
در حوزه صنایع غذایی، ۳۵درصد در بخش 

مصالح ساختمانی و ۱۵درصــد نیز در سایر 
بخش ها بوده است.

و خدماتی  تولیدی  واحــدهــای  وی مجموع 
اداره کل را یک هزار و ۹۳۹  این  زیرپوشش 
مورد اعالم و بیان کرد: نیمی از این واحدها 
در بخش صنایع غذایی و ۳۹۱ مورد معادل 
ساختمانی  مصالح  بخش  در  ــد  ــ ۲۰درصـ
فعالیت دارند؛ بنابراین بیشترین موارد تخطی 
از موازین استاندارد و اعالم جرم علیه صنایع 

تولیدی و خدماتی در این استان به نسبت 
فــراوانــی صــدور پــروانــه اســتــانــدارد و تعداد 
مربوط  کل  اداره  این  زیرپوشش  واحدهای 
است. ساختمانی  مصالح  تولید  مراکز  به 
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: در 
حال حاضر ۲هزار و ۴۵۵ پروانه اجباری  برای 
استفاده از عالمت استاندارد در استان معتبر 
است و شمار استانداردهای تشویقی معتبر 
نیز ۲۵۸ مورد است.جمیع افزود: از مجموع 

۲هـــزار و ۷۱۳ پــروانــه اســتــانــدارد اجــبــاری و 
تشویقی معتبر در استان یک هزار و ۴۷۶ فقره 
معادل ۵۴ درصــد مربوط به صنایع غذایی 
معتبر  استاندارد  پروانه  فقره  و ۳۸۴  است 
معادل ۱۴درصد از مجموع این پروانه ها در 
صادر  مصالح ساختمانی  و  صنایع  بخش 
شده اســت.وی ادامــه داد: ۷۵درصــد موارد 
تخلف و اعــالم جــرم در اســتــان مــربــوط به 
موازین  با  یا خدمات  عدم انطباق محصول 
استاندارد، ۲۵درصد مربوط به جعل عالمت 
اســتــانــدارد و ۵درصـــد نیز مــربــوط بــه سایر 

تخلفات بوده است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی خبر داد

اعالم جرم علیه 40 واحد تولیدی و خدماتی 
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ط
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش
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26

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
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90
15
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قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
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04
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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99

10
92

7

نظافتی جنت 
3847558709155799498نظافت پله وپیلوت 

ط
99
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73

4

نظافـت کلی 
شستشوی مبل، فرش، موکت 
ادارات،کارخانه ها، منازل و ...
اعزام نیرو آقا و خانم مجرب 

09155794892
09034101150

09334648203
36671972
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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

/ج
99
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1

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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99
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
98
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90
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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14
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15
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8

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99
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8
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خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

/ج
99

10
61

7

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44
ط

/9
91

07
30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

/ج
99

09
20

7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

مفقود شده
پروانه ســاختمانی به شماره 
دبیرخانــه 10006675 مــورخ 
1392/05/20 به شــماره کد 
نوســازی 3-7-9-1 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.
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99

11
29

1

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

خدمات نظافتی

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

/ج
99
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3

ط
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60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

/ج
99
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83

5

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی



خبرخبر یادداشتیادداشت

خبرخبر

نقدی کوتاه بر سفرهای استاندار
محمدزاده: سفر استانداران به شهرستان های مختلف آن 
هم در هفته های اول انتصاب به این پست تا حدودی 
امری عادی است ولی به تناسب شرایط زمانی به لحاظ 

کمیت و کیفیت ها با هم متفاوت هستند.
بر همین مبنا استاندار جدید خراسان رضوی هم مدتی 
است که سفرهای خود را آغاز کرده اما همان گونه که گفته 
شد به نظر می رسد از چند منظر قابل تأمل است که در 

ادامه به آن ها اشاره می کنیم.
یک: ذکر این نکته در ابتدای مطلب الزم است که ما نیز 
بر این باوریم که حضور عالی ترین مقام اجرایی استان در 
شهرستان ها یا شهرهای کوچک و بررسی میدانی برخی 
زمینه ساز  می تواند  نظر  مــورد  منطقه  کــان  موضوعات 
تصمیم های بهتری باشد پس هیچ نقدی به اصل موضوع 
نداریم و آنچه در ادامه می آید صرفاً ناظر به مباحث شکلی 

است.
دوم: آنچه مسلم است یکی از اصلی ترین نیازهای توسعه 
یا پیشبرد امور در بخش های مختلف عمرانی تا فرهنگی 
مسئله »اعتبارات« است بنابراین از آنجایی که در ماه های 
پایانی سال قرار داریم نمی توان توقع نتایج مالی سریع این 

سفرها را داشت.
سوم: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات سال آینده 
بی هیچ تردیدی و به استناد شواهد سال های انتخاباتی 
گذشته در ماه های اول سال آینده نیز تقریباً همه چیز 
تحت تأثیر انتخابات قرار می گیرد و اقدام های زیربنایی 
جدید کمتری کلید می خورد بنابراین نمی توان توقع داشت 
که در این سفرها برای اقدام های جدی تر سال بعد هم 

برنامه ریزی اساسی صورت بگیرد.
چهارم: به طور قطع وقتی استاندار خراسان رضوی که در 
نخستین جلسه رسمی خود می گوید افزون بر 6هزار واحد 
صنعتی استان دارای مشکل هستند به خوبی می داند 
اولویت نخست در برهه کنونی سرعت بخشیدن به چرخ 
صنایع استان است؛ چرا که ابعاد مختلفی دارد که یکی 
از مهم ترین آن ها مسئله اشتغال نیروی کار بیکار استان 
است پس با وجــود اینکه به طور حتم استاندار و تیم 
مدیریتی کان استان برای این بخش هم تصمیماتی دارد 
اما بهتر بود در همین باقیمانده از سال جاری استاندار به 
جای سفرهای چندروزه به شهرستان ها وقت بیشتری را 
صرف حضور در شهرک ها و واحدهای صنعتی می کرد و 
اگر مشکل 10واحد بزرگ صنعتی از جمع چند هزار واحد 
مشکل دار به گفته خودشان حل می شد نتایج بهتری 

حاصل می شد.
پنجم: نکته قابل تأمل دیگر اینکه به سبب نزدیکی به 
انتخابات در سال آینده از یک سو و البته برخی پالس های 
رسیده به نظر می رسد حاشیه های این سفرها در آینده 
نه چندان دور پس لرزه هایی را به دنبال خواهد داشت که 
شاید توان مدیریتی استان را معطوف خود کند و همین 
برنامه ریزی های صورت گرفته عادی در بخش های مختلف 

را تحت تأثیر قرار دهد.
ششم: با تأکید مجدد بر این نکته که ما نیز از اصل حضور 
میدانی مدیران عالی استان در شهرهای کوچک استقبال 
می کنیم اما به لحاظ شرایط زمانی، این سفرها اندکی جای 
تأمل دارد که امیدواریم با مدیریت استاندار محترم ضمن 
حذف حاشیه های احتمالی منجر به خروجی های قابل 

اتکایی در آینده نزدیک باشد.

روند کاهشی قیمت مرغ و تخم مرغ 
در خراسان رضوی

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی از ادامه روند کاهشی 

قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صمت خراسان رضوی، 
علی غفوری مقدم در نشست کارگروه تنظیم بازار این 
استان اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم مرغ 
در خراسان رضوی نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد کاهش 
یافته و به ۲0۴ هزار ریال رسیده و قیمت هر کیلوگرم 
کیلوگرم  هر  و  یافته  کاهش  درصــد  نیز ۳.۸  تخم مرغ 
الزام  1۷۸ هزار ریال به فروش می رسد.وی با اشاره به 
رعایت  به  زنجیره ای  فروشگاه های  و  واحدهای صنفی 
قیمت مصوب 16۹ هزار ریال برای هر کیلوگرم تخم مرغ، 
تصریح کرد: تقریباً عمده مراکز عرضه کاال در خراسان 
و  می کنند  رعایت  را  تخم مرغ  مصوب  قیمت  رضــوی 
گاهی در خیابان های فرعی فروشندگان در رعایت قیمت 
مصوب تخم مرغ مرتکب تخلف گران فروشی می شوند.

اجرای طرح ملی مسکن در گلبهار

تفاهم نامه ساخت طرح ملی مسکن )فــروش اقساطی( 
ــدا و  ــزارش خــبــرگــزاری صـ ــ ــد. بــه گـ ــاز شـ ــ در گــلــبــهــار آغ
گــریــوانــی، رئیس  ــوی، هومن   سیما، مرکز خــراســان رضـ
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار 
گفت: با عنایت به مصوبه شورای مسکن استان مبنی بر 
امکان عقد قرارداد برای ساخت و اجرای طرح ملی مسکن 
در شهر جدید گلبهار، تفاهم نامه ساخت حدود ۷۵0 واحد 
مسکونی از طرح های ملی مسکن )فــروش اقساطی( در 

گلبهار با شرکت بتن ساز تربت امضا شد.

آخرین وضعیت برگزاری جشنواره 
فیلم فجر در خراسان رضوی

 معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
آخرین وضعیت  به  اشــاره  با  اسامی خراسان رضــوی 
برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان گفت: در حال 
حاضر برای برگزاری جشنواره فیلم فجر بنا بر نمایش 
فیلم در استان هاست. در یکی دو روز آینده مشخص 
خواهد شد که شیوه نمایش به چه صورت خواهد بود 
و آیا ستاد استانی مقابله با کرونا با برگزاری جشنواره 

موافق است یا خیر.
محمدرضا محمدی در گفت وگو با ایسنا همچنین در 
اظهار  بازگشایی  از  پس  سینماها  وضعیت  خصوص 
از ســوی ستاد  ابــاغــی  اســاس دستورالعمل  بــر  کــرد: 
استانی مقابله با کرونا سالن های سینما باید با حداکثر 
هر  میان  و  باشند  داشته  فعالیت  ظرفیت  درصــد   ۵0
ــود داشــتــه  صــنــدلــی، یــک صــنــدلــی خــالــی فــاصــلــه وجـ
باشد. همچنین استفاده از ماسک در سینما اجباری 
است. به گردانندگان سینماها گفته شده دستگاه های 
ضدعفونی کننده در سالن ها قرار دهند و حداقل پس از 
هر یک یا دو نوبت اکران، باید سالن سینما گندزدایی 
شود.وی افزود: با این حال در صورت بازگشت استان 
و  سینماها  اســت  ممکن  کرونایی،  نارنجی  شرایط  به 
سالن های تئاتر بار دیگر با محدودیت فعالیت مواجه 
شوند. امیدواریم این اتفاق نیفتد زیرا صنعت سینما در 
این مدت به اندازه کافی ضربه اقتصادی خورده و توان 

تعطیلی مجدد را ندارد.

 پیوند کلیه در مشهد
 به روند عادی بازگشت

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: در شرایط قرمز و فوق قرمز شهر 
مشهد، پیوند کلیه متوقف شده بود و تنها پیوندهای 
ضروری مانند پیوند کبد انجام می شد، اما با بهتر شدن 
وضعیت، اکنون روند پیوند این عضو حیاتی در مراکز 

درمانی مشهد به حالت عادی بازگشته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
دکتر ابراهیم خالقی با اشاره به اینکه عمل های پیوند 
اعضا در شرایط قرمز کرونایی به دلیل اینکه بیمار دارای 
عضو پیوندی از سیستم ایمنی پایینی نسبت به دیگران 
افراد  این  در  کرونا  به  ابتا  احتمال  و  است  بــرخــوردار 

بیشتر وجود دارد، کاهش یافته بود.
وی اضافه کرد: پیوند کبد از ابتدای سال با انجام مراحل 
تشخیصی مبنی بر اینکه اهداکننده مرگ مغزی دچار 

بیماری کرونا نبوده انجام شده  است.

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده:

 سهامداران 
در معامله سهام دقت نمایند 

سهامداران  گفت:  پدیده  شرکت های  گــروه  مدیرعامل 
از  با مطالعه صــورت هــای مالی و اطــاع  پدیده شاندیز 
به  کنند.  تصمیم گیری  گــروه  مثبت  اتفاق های  آخرین 
گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده، 
انجام شده  بررسی های  به  توجه  با  افــزود:  مائی  نیما 
ارائــه  و  ایجاد فضای منفی  با  مشخص گردید عــده ای 
مطالب خاف واقع قصد خرید سهام با قیمت های پایین 

را دارند.
وی افزود: از سهامداران محترم خواهش می کنم با توجه 
به اتفاق های مثبت و رفع بسیاری از مشکات اساسی 
شرکت که در افزایش سرمایه پیش رو نمایان خواهد شد، 
نسبت به معامله سهم با دقت عمل کنند که در آینده 

نزدیک از فروش سهم پشیمان نشده باشند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی می گوید مدل های جدیدی برای مبارزه با اعتیاد در پیش گرفته اند

پیشگیری از اعتیاد با مشارکت ارکان محله

به عنوان نخستین سؤال این طور شروع   
می کنم چه می شود که یک معتاد، متجاهر 

می شود؟
معتاد متجاهر کسی است که در مأل عام 
مواد مصرف می کند، بدون خانواده است یا 
از خانواده طرد شده و مورد پذیرش اجتماع 
هم نیست، به همین دالیل بخش عمده ای 
از کارتن خواب ها معتادان متجاهر هستند. 
ــوع زنــدگــی و شیوه  ــن افـــراد بــه خــاطــر ن ای
مصرف خطرآفرینی که دارند احتمال شیوع 
بیماری های واگیرداری مانند ایدز و هپاتیت 
نیز در بین آن ها افزایش پیدا می کند. آن ها 
به طور عمده مجرم نیستند، اما به لحاظ 
موادمخدر(  تأمین  ــرای  )ب ــد  دارن که  نیازی 
و از طــرفــی درآمــــد نـــدارنـــد مــجــبــورنــد به 
یا  سرقت  مثل  مجرمانه ای  اعمال  سمت 
خرده فروشی مواد مخدر بروند که امنیت 

جامعه را به هم می زند. 

در خراسان    متجاهر  معتاد  تعداد  چه 
رضوی و شهر مشهد وجود دارد؟

در حال حاضر حدود ۹هزار معتاد متجاهر 
در خراسان رضوی داریم که 6۵ درصد این 

تعداد در مشهد هستند.

ــراد چه    ــ در بــحــث ســامــانــدهــی ایـــن اف
اقدامی انجام داده ایــد و چرا پس از کرونا 
شاهد حضور بیشتر ایــن افــراد در سطح 

شهر هستیم؟
متجاهر(  )معتادان  نگهداری  ظرفیت  کل 
استان در سال ۹۸ حدود هزار و ۸00 نفر بود 
یعنی اگر تمام ظرفیت را هم پر می کردیم 
باقی  خــیــابــان  در  نــفــر  ــزار  هــ از ۷  بــیــش 
می ماندند، بنابراین ۸00 ظرفیت به فضاهای 
کرونا  شیوع  با  امــا  کردیم  اضافه  موجود 
برنامه ها به مشکل خورد، چراکه بر اساس 
پروتکل های اباغی باید فاصله گذاری ایجاد 
می کردیم که همین موضوع موجب کاهش 

ظرفیت ها شد.
در کل تا پایان سال جاری حدود یک هزار 
معتادان  نگهداری  ظرفیت  به  نفر   ۷00 و 
این  و  افــزوده می شود  استان  در  متجاهر 
غیر از 100 نفر ظرفیتی است که در مرکز 
زنان ایجاد شد و می توان گفت ظرفیت ما 

نسبت به سال گذشته دو برابر می شود.

چند درصد از معتادان متجاهر استان را   
زنان تشکیل می دهند و ظرفیت نگهداری 

آن ها چقدر است؟
زنــان حــدود ۸ درصــد از معتادان متجاهر 
استان )معادل 600 تا ۷00 نفر( را تشکیل 

می دهند. تنها مرکز بانوان در استان، مرکز 
بود  ظرفیت  نفر   1۵0 بــا  مشهد  اکــبــرآبــاد 
ایــن ظرفیت  به  دیگر  نفر  امسال 100  که 
اضافه کردیم و در آینده با اختصاص مرکز 
خلق آباد به بانوان، به اندازه 600 تا ۷00 نفر 

ظرفیت ایجاد می شود.

مـــیـــانـــگـــیـــن هـــزیـــنـــه   
نگهداری هر معتاد در روز 

چقدر است؟
ازای هر  بــه  ســال گذشته 
ــرروز ۲0 هــــزار تــومــان  ــفـ نـ
درمــان  و  نگهداری  هزینه 
بـــرای ایــن افـــراد پــرداخــت 
کردیم امسال این عدد به 
۲۸ هزارتومان رسیده است 
مبارزه  ستاد  ســوی  از  کــه 
از  و  تأمین  مــواد مخدر  با 
پرداخت  بهزیستی  طریق 

می شود. 

بیشتر معتادان متجاهر مدعی هستند   
بارها ترک کرده اند اما موفق نشده اند؛ علت 

این موضوع چیست؟
متجاهر  مــعــتــادان  ۹۵درصــــــد  از  بــیــش 
تــرک هــای پیاپی و غیر موفق دارنــد حتی 
افــرادی داریــم که ۳0 بار بــرای ترک اقدام 
کرده اند و باز به چرخه اعتیاد برگشته اند، 
ــن چــرخــه  ــ ــرای شــکــســتــن ای ــ ــن بـ بــنــابــرای
جلسه های آسیب شناسی برگزار کردیم و 
در نهایت به دو نتیجه کلی رسیدیم؛ اول 
اینکه در داخل مراکز »تغییر روش درمان« 
داشته باشیم و دوم اینکه در بیرون شرایط 
را مهیا کنیم تا فرد پس از ترک دوباره دچار 

لغزش نشود.
یکی از روش هایی که با کمک کارشناسان 
اســـت.  تـــی ســـی  روش  رســیــدیــم  آن  ــه  بـ
ــن مـــراکـــز در قــالــب مـــراکـــز »اجــتــمــاع  ــ  ای
درمان مدار« فعالیت دارند و بیمار) معتاد( 
پس از سم زدایی به مدت ۳ تا 6 ماه برای 
اقامت  مراکز  ایــن  در  بازتوانی  و  بهبودی 

خواهد داشت. این از مدل هایی است که 
تا به حال جــواب داده و قــرار است در دو 
مرکز اکبرآباد و خلق آباد به صورت پایلوت 

اجرا شود. 
از طرف دیگر، وقتی فرد از مرکز ترک اعتیاد 
را  نه حمایت خانواده  بیرون می آید چون 
ــار و درآمـــد و  دارد و نــه ک
ــاچــار به  مــحــل اســـکـــان، ن
معتادش  دوســتــان  جمع 
بـــرمـــی گـــردد و مــصــرف را 
شروع می کند. در مدلی که 
برای پس از خروج معتادان 
ایــن است  تعریف کــردیــم 
از ترک در  را پس  که فرد 
صورتی که خانواده نداشته 
باشد یا خانواده او را پذیرا 
تحت  مــراکــزی  در  نباشد 
یا  حمایت«  »خانه  عنوان 
از  که  توانمندسازی  مراکز 
طــریــق گـــروه هـــای مــردمــی 
مـــورد  ــد،  ــونـ ــی شـ مـ اداره 

مراقبت و حمایت قرار می گیرند.
اعتیاد  از  پیشگیری  بـــرای  ــن  ای بــر  عـــاوه 
ــه صــورت  ــه یــک مـــدل رســیــده ایــم کــه ب ب
در  است  گرفته شده  نظر  در  محله محور 
گــام نخست در 1۳ محله )در هر منطقه 
شهرداری یک محله( به صورت آزمایشی با 
ارکان محلی )شوراهای اجتماعی محات، 
محله(  اثرگذار  افــراد  و  تسهیل گری  دفاتر 
تحت عنوان »کانون یاریگران محله« اجرا 
خواهد شد. همین مدل در روستاها هم 

انجام می شود. 

رضوی    خراسان  در  اعتیاد  شیوع  نــرخ 
با میانگین کشوری چقدر  و  چقدر است 

فاصله دارد؟
درصد  استان ۲.۷  در  اعتیاد  نرخ شیوع 
از میانگین کــشــوری ۵ درصــد  اســت کــه 
کمتر است، اما در برخی شاخص ها نرخ 
شیوع استان باالتر است از جمله کارگری 
و دانش آموزی که نیازمند توجه بیشتری 

در مجموع  اعتیاد  متأسفانه سن  اســت. 
کاهش پیدا کرده و اکنون مصرف سیگار 
به 1۳ سال رسیده است. در مورد مصرف 
نمی توان  دانــش آمــوزان  بین  مخدر  مــواد 
منکر بــود، اما کار آمــاری دقیقی روی آن 
و جزو دغدغه های اصلی  نگرفته  صورت 
ــان حــدود ــ ــرخ اعــتــیــاد بــیــن زن ــاســت. نـ  م
ایــن عدد  6.۵ درصــد و در مــورد سیگار 

۴.۵ درصد است. 

مسئولیت برخورد با خرید و فروش مواد   
مخدر در عطاری ها با کیست؟ 

مــوضــوع تشدید نــظــارت بــر عــطــاری هــا را 
کردیم. نخستین  از ســال گذشته شــروع 
موضوع نشت متادون و قرص های »ب ۲« 
بود که بخشی از عطاری ها ادعا می کردند 
از کلینیک های ترک اعتیاد این مواد نشت 

پیدا کرده است. 
در همین راستا تعداد نظارت ها بر این مراکز 
با کمک و محوریت دادسرای انقاب مشهد 
افزایش یافت )پنج تیم نظارتی برای پایش 
تشکیل شد( که بازدیدهای منظم هفتگی 
از مراکز ترک اعتیاد و کلینیک ها دارند که 
در همین راستا هفته گذشته پنج کلینیک 
متخلف پلمب شدند. از ابتدای امسال با 
کار  در دستور  این قضیه  بیشتری  شدت 
قرار گرفته است به طوری که طی این مدت 
بیش از ۹0 مورد بازدید تخصصی از مراکز 
درمان و کاهش آسیب اعتیاد استان صورت 
گرفته و 6 جلسه کارگروه نظارت و کمیته 
نظارت بر مراکز استان برگزار شده است و 
برخوردهای قانونی شامل کسر سهمیه دارو، 
و  متخلف  مرکز  به  کتبی  و  تذکر شفاهی 
تعلیق 6 ماهه یا لغو دائم مجوز را داشته ایم. 
سرکشی  و  ــد  ــازدی ب ــورد  مـ  ۹۴0 همچنین 
از عطاری ها صورت گرفته که ۳۲ مورد از 
متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده اند. 
البته بخشی از متادون که به صورت آزاد به 
فروش می رسد متادون پاکستانی است که 

ربطی به مراکز درمان اعتیاد ندارد. 

جمعیت سیگاری های خراسان رضوی   
سیگار  ساالنه  مصرف  میزان  و  نفر  چند 

چقدر است؟
طبق آخرین آمــار۲0درصــد جمعیت باالی 
1۳ سال در استان )معادل ۹00 هزار نفر( 
میانگین  بــا  کــه  می کنند  مصرف  سیگار 
کشوری تفاوت معناداری ندارد. هر نفر در 
روز ۹ نخ استفاده می کند که در سال چیزی 
افزون بر ۲ میلیارد و ۹۵6 میلیون نخ سیگار 

دود می شود.

برای پیشگیری از اعتیاد 
به یک مدل رسیده ایم 

که به صورت محله محور 
در نظر گرفته شده 

است و در گام نخست 
در 13 محله به صورت 

آزمایشی با ارکان 
محلی تحت عنوان 

»کانون یاریگران محله« 
اجرا خواهد شد

بــرشبــرش
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برتر  لیگ  در  حاضر  تبریزی  باشگاه   .1
فوتبال کشورمان- وب  سایت 2. از پیامبران 
 .3 استوار  زنده-  موجود  اولوالعزم»ع«- 
بلیغ- طفولیت- آنچه غیرذات خداوندیست 
ناشنوا- جوهر  آب  فیلمسازي-  کارگاه   .4
آدمي 5. روز تازي- فرقه مذهبي حاکم بر 
عربستان- ستون 6. آخرین رمق- بعضي 
در کفش دارند- ماه داغ 7. یكي اش صدا 
مذهبي-  شهر  آکواریوم-  فرزند  ندارد- 
حرارت 8. مادر- ظاهر ساختمان- به هیجان 
درآوردن کسي 9. خوب و خوش- من+تو- 
درس خوانده- پیر 10. سرسلسله سلوکیان- 
دویدن  رایانه اي-  حافظه  کوچك   واحد 
لباسشویي  ظرف  شادماني-  برهنه-   .11 
روز  آغازین  حیات-  مایه  گریبان-   .12
و  اسباب   .13 بچه لندن  گویش  در  هفته 
ادوات- بخار این داروي گیاهي که به آن 
»مروخوش« گویند براي سردرد مفیداست- 
غله  انبار  خبرخوش-  چهره-   .14  اساس 

15. ناس- بمي بي آفت

زیردست  زنبور-  1. سوغات گجرات- النه 
از  ساده-  و  سهل  سران-   .2 رئیس 
بنیادي-   .3 ریاضیات  اصلي  چهارعمل 
نوعي  راه دور-  از  ماشین نویسي  دستگاه 
پارچه  چه وقت؟-   .4 بیاباني  خودروي 
از  شاخه اي   .5 خاطر  خمیده-  مشبك- 
زحمت 6. هستي-  اسباب  کاراته-  ورزش 
یك ویك  قدما-  مدرسه  طبي-   شكم بند 
7. برابر فارسي »گویانه« برایش برگزیده شد- 
کاشتني  سالح  بوشهر-  استان  در   بندري 
کاربراتور  هواي  دریچه  سرزنش کردن-   .8
»توني بلر«-  گویش  در  »اسباب بازي«   .9
تنظیف وسایل  از  مصر-  باستاني   ثالثه 

دارد-  معروف  تصمیمي  اگر-  10. مخفف 
تیره گنجشكان  از  پرنده اي  عضو صورت- 
مشتري  اقمار  از  رؤیت-  قابل   .11 

 12. دیوار کوتاه- پشته- پس از توپ مي زنند- کفش چهارپا 
13. صورتك- استخوان پوسیده- اجراي مرحله به مرحله 
کاري 14. راکب- فرمان توقف- کنایه از لباس نازك است 

15. بیروني - بیشه- حرف خوردني

  افقی

  عمودی

معصومه مؤمنیان: یک روز چشم باز کردیم دیدیم همه جا هستند، پشت چراغ 
قرمز، اطراف بیمارستان ها، پارک ها و در تمام کوچه پس کوچه های شهر! کرونا آن ها 
را از حاشیه به متن شهر آورد چون به بهانه رعایت پروتکل ها، دیگر سقفی برایشان 
وجود نداشت. اسمشان معتاد و رسمشان تجاهر؛ نگاهشان بی فروغ است و به 
آخر خط رسیدن را در هر نفس فریاد می زنند. شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان 
معتادان  ساماندهی  متولی  اصلی ترین  اجرایی  دستگاه   ۳0 از  متشکل  رضــوی 
متجاهر است؛ گفت وگوی زیر حاصل گپ و گفت ۹0 دقیقه ای خبرنگار قدس با 

محمد حسین صالحی، دبیر این شوراست.
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