
برخورد با گران فروشی 
وظیفه همه دستگاه هاست

صنعت دامداری خراسان جنوبی 
دردام مشکالت

دامداران بر سر دوراهی کمبود و گرانی نهاده هااستاندار در جلسه تنظیم بازار: 

اســتــانــدار خــراســان رضـــوی بــر بــرخــورد قاطع 
تعزیرات حکومتی با احتکار و گران فروشی کاال 
در استان تأکید کرد. محمدصادق معتمدیان 
خــراســان  ــازار  ــ ب تنظیم  کـــارگـــروه  نشست  در 
رضوی در محل استانداری گفت: بازرسی ها و 
به قیمت مناسب  نظارت ها در عرضه کاالها 
باید در سطح استان تشدید شود. وی اضافه 

کرد: نیروی انتظامی هم باید...

آن چند  گرانی  و  دامــی  نهاده  کمبود  مشکل 
وقتی است در کشور و به ویژه خراسان جنوبی 
فراگیر شده و این روزها خشکسالی و کمبود 
دامــداران  نگرانی  بر  نیز  استان  در  بارندگی ها 
افزوده، از این رو آنان درخواست مساعدت و 
کمک از مسئوالن دارنــد. به گــزارش خبرنگار 
قدس از بیرجند، سراسیمه و پریشان است؛ 

ماشینش را 300 متر... .......صفحه 2 .......صفحه 3 
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شناسایی ۱۵ مبتال به کرونای انگلیسی در خراسان جنوبی
مراقب ساده انگاری ها باشیم

خطر دیده بوسی 
با کرونا 

در تعطیالت نوروزی!

انتشار فراخوان جذب پیمانکار

آغاز شمارش معکوس 
برای بازگشایی 

شهربازی پارک ملت 

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 
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با تصویب شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران

مهر تأیید نهایی 
بر طرح تفصیلی 
بافت پیرامون 
حرم مطهرخورد

طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور 
با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار خراسان 
ــــط عمومی  ــزارش رواب ــ ــوی تصویب شــد. بــه گ رضـ
استانداری خراسان رضوی، با حضور محمد اسالمی؛ 
معتمدیان؛  محمدصادق  شــهــرســازی،  و  راه  وزیــر 
متولی،  مدیران  سایر  و  رضــوی  خراسان  استاندار 
و شهرسازی صبح  معماری  عالی  شـــورای  جلسه 
دیروز در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و 
سرانجام طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر 
رضوی در این نشست به تصویب رسید. استاندار 
خراسان رضــوی در ایــن جلسه ضمن قــدردانــی از 
دســت انــدرکــاران تدوین ایــن طــرح ویــژه و وزیــر راه و 
شهرسازی، اظهار کرد: جایگزین کردن این طرح پس 

از ۲۵ سال از تصویب...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد

.......صفحه 4 

در یک جمع خانوادگی حرف ها و دغدغه هایی که هرسال 
شیرینی خاصی به همراه داشت را می شنوم اما امسال 
گذرانده ایم،  تاکنون  که  نوروزهایی  همه  با  دغدغه ها  این 

متفاوت است...

سرپرست مدیریت دارایی ها و توسعه خدمات شهرداری 
بازگشایی شهربازی پارک ملت در سال آینده  از  مشهد 
خبر داد. لیال نوروزی عنوان کرد: به دلیل نیاز این مجموعه 

به بهسازی، بازسازی و استانداردسازی...
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عقیل رحمانی: رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال 
در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: 
با توجه به موفقیت آمیز بودن طرح برخورد با مدیران 
امــالک غیرمجاز، طــرح مذکور با شــدت بیشتر در 

روستاهای اطراف مشهد ادامه پیدا خواهد کرد.
جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی 
و منابع طبیعی خراسان رضوی به ریاست غالمعلی 
صادقی در سالن جلسات شهید رجایی دادســرای 

عمومی و انقالب استان برگزار شد.
از اقدام های  ارائــه گزارشی  در این جلسه اعضا به 
از  بیت المال  حقوق  حفظ  زمینه  در  شــده  انــجــام 
بــرگــزاری  ملی،  اراضـــی  تصرف  از  پیشگیری  جمله 
گشت های مشترک حفاظت از اراضی ملی، ممانعت 
تــردد ماشین آالت راه ســـازی در مناطق ممنوعه،  از 
پنل گذاری های حفاظتی، اقدام قانونی علیه متصرفان، 
تهیه نقشه بستر رودخانه ها و مسیل ها، انسداد 
چاه های غیرمجاز، شناسایی و پلمب واحدهای صنفی 
متخلف، هشدار و اطالع رسانی های پیشگیرانه، تهیه 
بستر  از  الیروبی  مناطق،  برخی  از  کاداستر  نقشه 
زمینه  در  کارشناسی  مطالعات  انجام  رودخانه ها، 
رودخانه ها، پیشگیری از ساخت و سازهای جدید در 
مناطق ممنوعه، تخریب باغ ویالهای غیرمجاز، برخورد 
با تغییر کاربری های سازمان یافته، توقیف ماشین آالت 
راه ســـازی که فعالیت غیرمجاز داشــتــه، بــرخــورد با 
تصرفات در روستای عارفی، برخورد با تصرف روستای 
کورتیان، اراضــی منفصله تــوس، روستای کاهو و...  
پرداختند.  رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی بیان کرد: 

بیش از یک هزار و ۲00 هکتار از اراضــی کشاورزی 
از محدوده منفصله توس خارج شده که نیاز است 
دستگاه های متولی برای پیشگیری از زمین خواری های 
احتمالی در محل و تغییر کاربری های محتمل و حتی 
جلوگیری از ایجاد سکونتگاه های غیرمجاز در منطقه 

تدابیری را در دستور کار داشته باشند.

مراقب تغییر کاربری در حوالی مهرگان باشید»
همچنین باید مراقبت شود تا از ایجاد سکونتگاه های 
و  مابین شــهــرداری مشهد  مــحــدوده  غیرمجاز در 
داد:  ادامـــه  وی  شـــود.  جلوگیری  مهرگان  منطقه 
نهاد هایی که زمین های موقوفه ای در اختیار دارند هم 
اقدام های مورد نیاز را برای صیانت هر چه بیشتر از 
موقوفه ها به کار گیرند تا نقشه سودجویان برای تغییر 

کاربری های احتمالی کارساز نشود.
صادقی تصریح کرد: با توجه به موفقیت آمیز بودن 
طرح برخورد با مدیران امالک غیرمجاز، طرح مذکور 
با شدت بیشتر در روستا های اطــراف مشهد ادامه 
پیدا خواهد کرد تا شاهد پیشگیری از گسترش پدیده 

تغییر کاربری زمین های کشاورزی باشیم.
از  بر ضــرورت استفاده  تأکید  با  غالمعلی صادقی 
بیت المال  حقوق  حفظ  بــرای  مردمی  ظرفیت های 
گفت: اراضی ملی و منابع طبیعی تصرف شده باید 

به وضع سابق اعاده شود.
باید از تمامی ظرفیت های موجود قانونی و مردمی 
در زمینه حفظ حقوق بیت المال استفاده کنیم و 
تجربه نشان داده هر جا از مردم کمک خواستیم 
موفقیت های بزرگی نیز بدست آورده ایــم و این نگاه 

باید استمرار پیدا کند. رئیس شورای حفظ حقوق 
بیت المال در اراضــی ملی و منابع طبیعی خراسان 
رضوی افزود: تمامی دستگاه های متولی در این زمینه 
مانند اوقاف، آستان قدس، جهاد کشاورزی، مسکن 
و شهرسازی و سایر سازمان های مسئول می بایست 
با جدیت بیشتر و حساسیت باالتر هم نسبت به 
حفظ اراضی خود تالش و هم در زمینه رفع تصرفات 

و اعالم و تشکیل پرونده علیه متصرفان اقدام کنند.
انقالب  و  عمومی  دادستان های  به  داد:  ادامــه  وی 
شهرستان ها نیز تأکید شده در راستای دفاع از حقوق 
عامه و پیشگیری از وقــوع جرم از هر گونه تصرف 
جدید در اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کرده 

و تصرفات انجام شده را به وضع سابق اعاده کنند.

در  میدانی  که  نیروهایی  از  ــرد:  ک تصریح  صادقی 
چارچوب تکالیف قانونی برای رفع تصرف و قلع و قمع 
تغییر کاربری ها وارد عمل می شوند قاطعانه حمایت 

خواهد شد و آن ها در حکم ضابط قضایی هستند.
در ادامـــه دادســتــان مشهد که دبیر ایــن شــورا نیز 
دستگاه های  پیشگیرانه  اقــدام هــای  گفت:  هست، 
متولی باید در دستور کار قرار گیرد و در صورتی که 
مدیران و متولیان امر در این زمینه کوتاهی کنند با 

آن ها به شدت برخورد خواهد شد.

ایستادگی دستگاه قضا در ماجرای کمربند جنوبی»
همچنین قاضی شریعت یار، معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادستان مشهد هم در 

ادامه بیان کرد: دستگاه قضایی با وجود تمامی 
فشارها در راستای حفظ حقوق عامه در موضوع 
ساخت کمربند جنوبی مشهد ایستادگی کرد و 
امروز پس از سه سال شاهد تأکید بر عدم اجرای 
و حتی  دانشگاهی  اســتــادان  توسط  پـــروژه  ایــن 

معاون وزیر راه و شهرسازی هستیم.
ــن مــوضــوع نــشــان داد کــه هــر زمـــان دستگاه  ای
قضایی قاطع و مقتدرانه در مقابل زیاده خواهی ها 
ایستادگی کند مردم و سازمان  های مردم نهاد هم 

حمایت قوی از خادمان خود خواهند داشت.
وی تصریح کرد: امروز هم با همین حمایت ها، 
دستگاه قضایی به موضوع زمین خواری ها ورود 
کرده و ماجرا را پیگیری خواهد کرد. وی از مردم 
تخریب  گونه  هر  در صــورت مشاهده  خواست 
به  را  مــوضــوع  کــاربــری  تغییر  و  طبیعی  منابع 

دادستانی مشهد منعکس کنند.
از  یــکــی  در  ــزود:  ــ افـ ــان مشهد  ــتـ دادسـ ــعــاون  م
آزمایشی  روستاهای حاشیه شهر مشهد طرح 
با  کــاربــری  تغییر  و  زمــیــن خــواری  از  پیشگیری 
همکاری دهیاری و سایر دستگاه های متولی آغاز 

شده است.
در جهاد  مــســئــول  یــک  ایـــن جلسه  ــان  ــای پ در 
کشاورزی استان بیان کرد: در سال جاری 4هزار 
و 3۵0 باغ ویال تخریب و یک هزار و 67۵ شکایت 

هم به مراجع قضایی ارسال شد.
منطقه ای  آب  مــدیــرعــامــل  ــی،  عــالی همچنین 
استان از آزادســازی حریم و بستر تصرف شده 

رودخانه ها تا پایان سال جاری خبر داد.

هشدار یک مسئول در شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی:  

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی خبر دادمراقب یک هزار و 200 هکتار زمین منفصله توس باشید

 محکومیت یک شرکت پخش 
مواد غذایی به اتهام فروش اجباری 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: یک 
به صورت  که  بیرجند  در  غذایی  مــواد  پخش  شرکت 
اجباری کارتن های کیک را به همراه حلب های روغن نیمه 
جامد به واحدهای صنفی فروخته است، به جریمه نقدی 
محکوم شد. محمدحسین اشرفی اظهار کرد: با ارسال 
گزارش از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
اینکه یک شرکت پخش به صورت  بر  بیرجند مبنی 
روغن  حلب های  همراه  به  را  کیک  کارتن های  اجباری 
نیمه جامد به واحدهای صنفی فروخته است، پرونده ای 
تشکیل و در شعبه سوم بدوی مرکز استان رسیدگی شد.
تعزیرات حکومتی خراسان  روابــط عمومی  گــزارش  به 
جنوبی، وی افزود: با تحقیقات شعبه محرز شد تعداد 
یک هزار و 46 کارتن ۲۵ عددی کیک به صورت اجباری به 

واحدهای صنفی فروخته شده است.
وی یــادآور شد: پس از بررسی اوراق پرونده و مالحظه 
الیحه اعتراضیه و نظر به اینکه محکوم علیه نتوانست 
دالیل و مدارک مستندی را برای نقض رأی بدوی ارائه 
کند، ضمن رد اعتراض مدیرعامل شرکت، پرداخت مبلغ 

4۵۲ میلیون ریال جریمه نقدی قطعی شد.

خبرخبر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 1- نظر به دستور مواد 1 
و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 139960306013000082 
مورخ 1399/2/14 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
هاشم حسن زاده فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت کل 108/76 مترمربع از پالک شماره 3789 فرعی 

باقیمانده از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای حسین صادقی مالک رسمی
2- نظر به دس��تور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
139960306013000083 مورخ 1399/02/14 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای س��عید حس��ن زاده فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت کل 108/76 
مترمرب��ع از پ��الک ش��ماره 3789 فرعی باقیمانده از یک اصلی واق��ع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده از آقای 

حسین صادقی مالک رسمی
محرز گردیده اس��ت، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه 
اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 

ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911958
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/27 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهریتاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/12

آگهی دعوت از سهام داران شرکت فرش شهریار 
طوس به شماره ثبت 6849 و

 شناسه ملی 10380226590 )نوبت دوم (
با توجه به عدم حصول حد نصاب الزم برای تشکیل 
جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1399/12/10 و در اج��رای م��اده 136 الیح��ه اصالحی 
قان��ون تج��ارت از کلیه س��هام داران ش��رکت فرش 
ش��هریار طوس به ش��ماره ثبت 6849 و شناسه ملی 
10380226590 دع��وت می ش��ود در جلس��ه مجم��ع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/12/23 
در س��اعت 10 صب��ح ک��ه در نش��انی: کیلومت��ر 35 
ج��اده مش��هد نیش��ابور- س��ه راهی باغچه- س��مت 
چپ روس��تای باغچه کارخانه فرش ش��هریار برگزار 

میگردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:انتخاب اعضای هیئت مدیره

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مشهد  ع 9

91
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی بهشت آفرین شاندیز 
به شماره ثبت 8264 نوبت اول 

بدینوسیله از کلیه اعضاءشرکت مذکور ویا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا درجلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه ش��رکت که راس ساعت 10صبح روز پنج شنبه 1400/1/12درمحل ش��اندیز میدان دوم سمت راست بلوار 
میرزا جوادآقا تهرانی نرسیده به مجتمع دشت بهشت  اراضی شرکت بهشت آفرین شاندیز حضور به هم رسانند.

کس��انیکه امکان حضور در جلس��ه را ندارند می توانند تامورخه 1400/1/10درساعت اداری به آدرس دفتر تعاونی 
واقع دربلوار خیام 30جنوبی س��مت راس��ت پالک 1مراجعه وکالت کتبی خود را به ش��خص مورد نظر جهت ش��رکت 
درجلسه ارائه نمایند.ضمنا هر عضو حداکثر وکالت سه نفر وهرغیر عضو می تواند وکالت یک نفر را عهده دار باشد 
ضمنا کسانیکه تمایل به عضویت در هیئت مدیره وبازرس شرکت را دارند ظرف مدت یکهفته از این تاریخ به دفتر 

شرکت درساعت اداری مراجعه وتقاضای کتبی خود راارائه نمایند 
دستور جلسه:1-اس��تماع گزارش هیئت مدیره وبازرس ش��رکت 2-تصویب صورت های مالی سال)96،97،98،99( 
3-تصویب بودجه پیش��نهادی س��ال )1400 ( 4-انتخاب اعضای هیئت مدیره وب��ازرس 5-تصویب پاداش اعضای 
هیئ��ت مدی��ره وب��ازرس 6-دادن ماموری��ت ب��ه هیئت مدی��ره جهت ثب��ت تغییرات ش��رکت7- تعیی��ن روزنامه 
کثیر االنتش��ار 8-تصویب نوع کاربری وتوافق انجام ش��ده9-تصویب جریمه دیرکرد اعضاءکه بدهی خود را تاکنون 
پرداخ��ت نک��رده اند 10-دادن اختیاربه  هیئت مدی��ره در خصوص  هرگونه اقدامی که در راس��تای ارزش افزوده 

شرکت گردد11- ابطال برگه های قبلی و تحویل برگه های جدیدسهام 
,ع هیئت مدیره 
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ش��هرداری بیدخت در نظ��ر دارد تعداد 2 
باب مغازه تجاری نوس��از واقع در  حاش��یه 
جاده سنتو روبروی پمپ بنزین شهرداری 
بیدخت را از طریق مزایده، بصورت اجاره 

یکساله واگذار نماید. 
 لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
به ش��هرداری مراجع��ه یا با ش��ماره تلفن 
57332250 داخل��ی 5)امور مالی( تماس 

حاصل فرمایند.  
میر بیدختی

شهردار بیدخت ,ع
99
12
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 آگهی تجدید مزایده- نوبت دوم



دامداران بر سر دوراهی کمبود و گرانی نهاده ها 

صنعت دامداری خراسان جنوبی در دام مشکالت
مشکل کمبود نهاده دامی و گرانی آن چند 
خراسان  بــه ویــژه  و  کشور  در  اســت  وقتی 
جنوبی فراگیر شده و این روزها خشکسالی 
و کمبود بارندگی ها در استان نیز بر نگرانی 
دامــداران افــزوده، از این رو آنان درخواست 

مساعدت و کمک از مسئوالن دارند.
از بیرجند،  ــدس  قـ گــــزارش خــبــرنــگــار  ــه  ب
سراسیمه و پریشان است؛ ماشینش را 300 
متر جلوتر پارک می کند و به سمت تعاونی 
راه می افتد. دل پردردی از این روزهای سخت 
خشکسالی، گرانی و کمبود آذوقه برای دام ها 

دارد.
وی که در شغل دامـــداری مو سپید کرده، 
می رود تا برای دریافت نهاده های دامی در 
تا شاید  بنشیند  انتظار  به  صف طوالنی 

بتواند آذوقه ای برای دام هایش تهیه کند.
ــداران بـــرای دریافت  ــ تــعــداد زیـــادی از دامـ
نهاده های دامی از راه های دور و نزدیک خود 
را به تعاونی شهر رسانده اند و هر کدامشان 
دفترچه ای در دست گرفته و در صف منتظر 
هستند تا شاید نامشان خــوانــده شــود و 
بتوانند با گرفتن سهمیه دریافتی، مرهمی بر 

زخم هایشان بگذارند.
ایــن دامـــدار بیرجندی گفت: از ساعت 7 
صبح خود را از روستا به تعاونی رسانده ام 
تا سهمیه نهاده های دامی ام را دریافت کنم، 
اما معلوم نیست امروز بتوانم سهمیه  ام را 

بگیرم یا نه... .
رطــوبــت،  کمبود  مناسب،  بــارنــدگــی  نــبــود 
سونامی خشکسالی، کم شدن آب قنات 
و چشمه ها، طغیانی شدن آفات و کاهش 
عملکرد و افت تولید در محصوالت زراعی و 
باغی دست به دست هم داده اند تا خوراک 
دام گران شود و از طرفی سهمیه دامداران 

هم کاهش یابد.
مشکل دیگر دامــداران در این روزها همین 
صف های طوالنی در مراکز توزیع نهاده های 
دامــی اســت، در حالی کــه کیفیت پایین 
این نهاده ها سبب شده تعدادی از دام ها 
ضعیف و بیمار شده و دامدار مجبور به ذبح 

زودتر از موعد آن ها شود.
ــداران گفت: شرایط دامـــداری  از دامــ یکی 

به ویژه در اوضاع کنونی به حدی نامطلوب 
اســت که ایــن شغل را به حالت احتضار 
درآورده و فعاالن این حوزه را در شرایط روحی 

و روانی نامناسبی قرار داده است.
وی با بیان اینکه قیمت کاه و جو در یک 
سال گذشته با افزایش چند برابری همراه 
بوده در حالی که قیمت دام و فراورده های 
دامی در این مدت تغییر چندانی نداشته 
ــزود: دالالن بــا ســوءاســتــفــاده از  ــ اســـت، اف
وضعیت حاد حاکم بر دامداری و کمبود و 
گرانی علوفه اقدام به خرید با کمترین قیمت 
و با چک مدت دار می کنند و دامــداران هم 

مجبور به قبول آن هستند.
اینکه متولیان خرید  بیان  با  ــدار  دامـ ایــن 
دام همواره دیرتر از دالالن اقــدام می کنند 
خواستار اقدام عملی شرکت های دولتی در 

خرید دام شد.
اینکه  بیان  با  نیز  بیرجندی  دامـــدار  دیگر 
خرید دام زنده از دامداران بهترین حمایت 
ــزود: گرانی  ــداری اســت، افـ از صنعت دامــ
نــهــاده هــای دامــی امــان دامــــداران را بریده 
است. با قیمت های تعاونی به ازای هر دام 
یک کیلو نهاده تعلق می گیرد که به هیچ 

وجه پاسخگوی نیاز دام نیست.
یکی از دامــداران طبسی نیز گفت: هر روز 
کارم همین است که از ساعت 7 صبح تا 
12 ظهر به امید دریافت جو مراجعه کنم 
 و در آخر هم دست خالی به خانه برگردم. 

هر روز 125 کیلومتر راه می آیم اما نمی دانم 
آیا می توانم سهمیه ام را دریافت کنم یا نه.

وی عنوان کرد: دام های من از نوع سنگین 
اســت و بــرای خــوراک دام نیاز به سهمیه 
بیشتری داریم؛ چرا مسئوالن سهمیه ها را 

کم کرده اند؟
این دامدار که در آستانه ورشکستگی است، 
بیان کــرد: گرانی نهاده های دامــی و علوفه 
از سویی دیگر قیمت های  از یک طــرف و 
ناعادالنه گوشت و شیر در بازار، فضایی را 
به وجود آورده که فعالیت صنعت دامداری 

را فاقد توجیه اقتصادی می کند.
مجید قرایی یکی دیگر از دامدارانی است که 
به دلیل گرانی نهاده ها حاضر شده گاوهای 
خـــود را بــه هــمــان قیمت یــک  ســـال قبل 
بفروشد؛ او گفت: در این یک  سال بیش از 
۴0 میلیون تومان برای تهیه خوراک دام های 
خود هزینه کرده ام، اما اکنون نه تنها سودی 
عایدم نشده بلکه ضرر بسیاری هم متقبل 

شده ام.

تولید گران، فروش ارزان»
رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی نیز 
به خبرنگار قدس گفت: مهم ترین چالش 
ــوازن قیمت  ــ ت نــبــود  پیش روی دامـــــداران 
دام  در بخش  تولیدات  قیمت  با  نهاده ها 

است.
ــاه و یــونــجــه که  غــریــبــی افـــــزود: قیمت کـ

غیردولتی اســت نسبت به ســال گذشته 
300 درصد افزایش داشته از آن طرف در 
تولیدات مثل شیر و گوشت افزایش نرخ 
زیادی نداشته ایم و افزایش بهای دام نسبت 

به سال گذشته 15 درصد بوده است.
وی گفت: میزان نهاده های ارائه شده از سوی 
دولت به اندازه نیاز دامدار و نیاز تغذیه دام 
نیست و به طور متوسط حدود 60 درصد 
نیاز دامدار است که با توجه به خشکسالی، 

شرایط بحرانی تر هم خواهد شد.
بارندگی داشتیم و  اگر  داد:  ادامــه  غریبی 
مراتع خوب بود می توانستیم بگوییم این 
میزان نهاده کافی است اما در شرایط فعلی 

جوابگوی نیاز آن ها نیست.

ناهماهنگی متولیان تأمین و توزیع»
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی نیز در گفت وگو با خبرنگار قدس 
از پیگیری برای جذب سهمیه نهاده های 
دامی خبر داد و گفت: بخشی از سهمیه 
نهاده برای استان جذب و توزیع شده و 
مجوز توزیع نهاده برای چند مرحله دیگر 

دریافت شده است.
قوسی افــزود: مشکلی بــرای تأمین نهاده 
وجــود نــدارد، اما به این معنا نیست که 
توزیع انجام شود چرا که مجوز توزیع را 
وزارت جهاد کشاورزی  دام  امور  معاونت 
صــادر می کند و سازمان و استان نقشی 

ندارند.
وی عــنــوان کـــرد: اگــر مــجــوزی داده شود 
توزیع انجام می شود و استثنا در صورتی 
وجود دارد که سهمیه ای خاص و ویژه برای 

خراسان جنوبی گرفته شود.

آرامش قبل از توفان»
فعاالن صنعت دام و طیور معتقدند در 
صورت تداوم روند فعلی، بازار محصوالت 
بــا مشکل  آیــنــده  مــاه هــای  در  پروتئینی 
باید منتظر ماند و  مواجه خواهد شد و 
دید مسئوالن چه اقدام مؤثری برای رفع 
مشکل تولیدکنندگان صنعت دام و طیور 

کشور خواهند داشت.

یک مسئول خبر داد

جابه جایی اجباری روستای 
اسپیدان به علت افتادن سنگ

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در  مسکونی  واحدهای  تمام  گفت:  خراسان شمالی 
روستای اسپیدان شهرستان بجنورد در معرض خطر 
جابه جا  به تدریج  باید  رو  ایــن  از  اســت،  سنگ افتان 

شود.
کرد: پیش  اظهار  ایرنا  به خبرنگار  اکبر صابری  علی 
بود  مطرح  روستا  ایــن  از  بخشی  جابه جایی  ایــن،  از 
طبیعی  حادثه  مشکل  می دهد  نشان  بررسی ها  اما 
سنگ  افتان حل نشدنی است، حتی اگر اعتبار باشد 
ایمنی منازل در  تأمین  برای  اقدام مناسب  نمی توان 
روستا انجام داد؛ از این رو تمام روستا باید به تدریج به 

مکان جدید منتقل شود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۸ که مطالعه مشکالت و 
حادثه های روستای اسپیدان مورد مطالعه پژوهشکده 
سوانح ایران قرار گرفت، کارشناسان اعالم کردند اجرای 
طــرح هــای مــربــوط بــه ایــمــن ســازی و تثبیت سنگ ها 

نمی تواند ایمنی روستا را به طور کامل تضمین کند.
صابری با بیان اینکه بیش از 350 خانوار در روستای 
اسپیدان سکونت دارند، گفت: تمام پهنه روستا در 
برای 70  اما خطر  افتادن است  معرض خطر سنگ 
واحد مسکونی بحرانی است و باید با اولویت جابه جا 

شوند.
وی افزود: در حادثه سنگ افتان روز شنبه هفته جاری 
هم 15 واحد مسکونی که در فاصله نزدیک از سنگ 
افــزوده شده  پرخطر  منازل  شمار  به  هستند  غلتان 

است که باید هر چه زودتر تخلیه شوند.
وی خاطرنشان کرد: جابه جایی بخشی از پهنه روستای 
از دو دهه پیش مطرح اســت. در  از بیش  اسپیدان 
سال 75، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 13 هکتار زمین 

در 2 کیلومتر روستای اسپیدان تملک کرده است.
صابری گفت: آماده سازی زمین انجام شده و واگذاری 
این زمین ها برای ساخت وساز جدید روستاییان در 
حال انجام است، اکنون بیش از 20 واحد مسکونی 
رسیده  ساخت  پایانی  مــراحــل  بــه  جدید  مکان  در 

است.
وی افزود: یک مشکل برای جابه جایی روستاییان این 
است که شرکت های خدمات رسان هنوز خدمات خود 
انتظار  این شرکت ها  از  نیاورده اند.  این شهرک  به  را 
می رود به خدمات رسانی به این شهرک سرعت دهند. 
تمایلی  روستاییان  نباشد،  خدمات  این  که  زمانی  تا 

برای جابه جایی به مکان جدید ندارند.

 آبگرم » لوت«
 تشنه زیرساخت ها 

فرماندار خوسف بابیان اینکه زیرساخت های منطقه 
گردشگری آبگرم لوت نیازمند اعتبار ملی است، گفت: 
نبود راه دسترسی مناسب، پوشش تلویزیونی و شبکه 
این منطقه  زیرساختی در  از جمله مشکالت  همراه 

است.
محمد علی آخوندی، فرماندار شهرستان خوسف در 
با  لوت در گفت وگو  آبگرم  از مجتمع  بازدید  حاشیه 
خبرنگار مهر بیان کرد: این مجتمع یکی از مهم ترین 
مقاصد گردشگری شهرستان و نیازمند توجه ویژه ای 

است.
این مجتمع در فاصله ۹5 کیلومتری  ادامــه داد:  وی 
بیرجند و 65 کیلومتری خوسف واقع شده که از این 
در  تنها  و  اســت  نشده  آسفالت  کیلومتر  میزان 35 
انجام شده  زیرسازی  این مسیر  کیلومتراز   10 حدود 
است. در صورتی که اعتبار الزم برای آسفالت آن در 
نظر گرفته نشود این میزان اعتبار که برای زیرسازی آن 

انجام شده نیز از بین خواهد رفت.
ــاده خــوســف به  ــرد: بــا تکمیل جـ ــدی اظــهــار کـ  آخــون
نای بند یا دیگ رستم از طریق آبگرم لوت میزان راه 
دسترسی خوسف به نای بند و بهاباد استان یزد بیش 

از 100 کیلومتر کوتاه می شود.
راهبردی  جــاده هــای  از  یکی  محور  ایــن  وی  گفته  به 
استان است که فاصله استان های مرکزی کشور را به 
مرکز استان خراسان جنوبی کوتاه می کند و در میزان 
صرف  جویی سوخت و استهالک حــدود هــزار و500 

کامیون ترانزیتی قابل توجه خواهد بود.
وی تصریح کرد: اهمیت این مسیر به دلیل قرار گرفتن 
در حاشیه کویر از نظر امنیت کویر نیز دارای اهمیت 
است و با توجه به هزینه های بسیار زیاد آسفالت با 
اعتبارات شهرستانی نمی تواند تکمیل شود و نیازمند 

اعتبارات ملی است.
تلفن  شبکه های  پوشش  نبود  به  خوسف  فرماندار 
دیگر  عنوان  به  بــرق  و  تلویزیونی  شبکه های  همراه، 
مشکالت مجتمع آبــگــرم لــوت اشـــاره کــرد کــه بحث 
رفع مشکالت این مجتمع گردشگری در دستور کار 

کارشناسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: برای تأمین آب شرب این مجتمع در 
سال جاری اعتباری خوبی در نظر گرفته شده و این 

موضوع در مراحل پایانی است.
آخــونــدی گــفــت: بحث گــردشــگــری بــه دلــیــل وجــود 
ارزش افزوده بسیار خوبی که دارد می تواند به یکی 

از مهم ترین منابع درآمدی شهرستان تبدیل شود.
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قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی
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ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
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گازرسانی 
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نقد و اقساط "سمیعی"
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لوله کشی گاز
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با سرویس رایگان
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و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

قالی شوییمشاورین امالک

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری
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زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی
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سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو
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37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



حکومتی  تــعــزیــرات  مــدیــرکــل  رحــمــانــی:  عقیل 
ــوی کــه در یــک نــشــســت خبری  خـــراســـان رضــ
حضور پیدا کرده بود، در واکنش به مطرح شدن 
موضوع پرونده برنج فروش متخلفی که اسناد و 
مــدارک تخلف او یک ســال در ســازمــان صمت 
خراسان رضوی خاک خورده بود، بیان کرد: پس 
از ارســال این پرونده، رسیدگی به آن به صورت 
از کارشناسان  و  ویــژه ای در دستور کار قرار دارد 
سازمان صمت خواسته شده پاسخگوی تمامی 

استعالمات درخواستی باشند.
روز گــذشــتــه مــدنــی فــدکــی، مــدیــرکــل تــعــزیــرات 
یک  عملکرد  تشریح  بــرای  که  استان  حکومتی 
باحضور  خــبــری  نشست  در  نــهــاد  ایـــن  ســالــه 
ــود، در ایــن  ــ ــرده بـ ــ ــانـــه شــرکــت کـ اصـــحـــاب رسـ
و  قــانــونــی  فعالیت  مــحــدوده  ــرد:  کـ بــیــان  زمینه 
به  رسیدگی  حکومتی  تــعــزیــرات  شــده  تعریف 
نــان،  نظیر  حــوزه هــایــی  در  تنظیمی  پــرونــده هــای 
دستگاه های  بــه  مــربــوط  تخلفات  ســوخــت،  ارز، 
زمینه  ایــن  در  که  اســت  و...  کــاال  قاچاق  دولتی، 
نظارت و تشکیل پرونده ابتدایی با دستگاه هایی 
ــان صـــمـــت، اتـــــاق اصـــنـــاف و... ــازمــ ــد ســ ــن ــان  م

است. 
پس باید خوب دقت داشت که تعزیرات حکومتی 
و  اســت  تخلفات  به  رسیدگی کننده  مرجع  یک 

فعالیت  حــوزه  در  آن  گــزارش  و  تخلفات  کشف 
به  باتوجه  هرچند  دارد،  قــرار  دستگاه ها  دیگر 
ورود  هم  زمینه  این  در  مردمی،  گالیه مندی های 

کرده ایم.
مدنی فدکی تصریح کرد: برای اطالع باید گفت 
کشف و گزارش تخلفات درحوزه بازار با سازمان 
صمت و اتاق اصناف، حوزه درمان با علوم پزشکی 
این ها  اســـت.  دامپزشکی  بــا  و...  دام  مقوله  و 
نمونه ای از تقسیم بندی وظایف بود که قانون گذار 
خــواســتــه اســـت دســتــگــاه هــای مــتــولــی گـــزارش 
تخلفات را به تعزیرات حکومتی منعکس کنند 
تا ما رسیدگی به آن ها را در دستور کار قرار دهیم.
ادامه داد: به  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
دو صورت دیگر هم به موضوعات مختلف ورود 
مردمی  شکایت های  اینکه  نخست  کــرده ایــم؛ 
منعکس شده به آدرس www.tazirat 135.ir را 
به قید فوریت به شعبه سیار منعکس و رئیس 
برخورد  و  بررسی  مــورد  را  ماجرا  هم  ایــن شعبه 
قرار می دهد، رویکرد دوم ما هم در حوزه سرعت 
بخشیدن به رسیدگی به پرونده ها و اجرای احکام 

بود تا مردم عزیز برخورد ها را لمس کنند.
همچنین اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از بروز 
تخلفات مختلف را در دستور کار قرار داده  ایم؛ در 
این زمینه معاونت پیشگیری را ایجاد کرده  و برای 

این معاونت برنامه های ویژه ای تدارک دیده ایم تا 
منجر به کاهش جرایم مختلف شود.

مدنی تصریح کرد: معتقدیم مردم عزیز مشهد و 
خراسان رضوی اقدامات صورت گرفته در مبارزه 
با تخلفات را لمس می کنند و پی می برند که این 

پیگیری ها اثر گذار خواهد بود.
و  رسیدگی ها  اطاله  ماجرای  به  هم  ــژه ای  وی نگاه 
تأخیر در اجرای آرای صادره داریم. اگر می خواهیم 
اقدامات صورت گرفته از سوی تعزیرات حکومتی 
اثرگذاری خوبی داشته باشد باید زمان رسیدگی 

به پرونده ها کاهش داشته باشد.

آغاز طرح نظارت نوروزی»
ــوروزی نــظــارت بــر کــاالهــا و  ــ وی در مـــورد طــرح ن
خــدمــات هــم بیان کــرد: ایــن طــرح از چهاردهم 
اسفند با همراهی دیگر دستگاه های متولی آغاز 
می شود. هدف اصلی ما در این زمینه هم نظارت 

بر کاال هایی است که نیاز اساسی مردم است. 
در صورت ارجاع گزارش تخلفی از سوی دستگاه های 
متولی، به پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت در 
تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود؛ برای این کار 
هم شعب سیار در سطح استان فعال می شود.از 
سوی مردم عزیز گالیه هایی به ما منعکس شده 
که از قیمت های غیرواقعی روی برخی کاال ها گالیه 

دارند؛ در این زمینه پیگیری هایی شده و اگر برخی 
با  عجیب  قیمت های  زنــجــیــره ای  فــروشــگــاه هــای 
تخفیفات ویژه را روی کاال ها درج می کنند، حتماً 
پشت پرده اقدام خالفی در حال رقم خوردن است 

که پیگیر ماجرا هستیم.
اگر  گفت:  اســتــان  حکومتی  تــعــزیــرات  مدیرکل 
ــردن کــاال هــا طبق قانون  مــوضــوع شــنــاســه دار کـ
فــروش  کـــاال،  قــاچــاق  اجــرایــی می شد در کاهش 
کاالهای تقلبی و... اثر مستقیمی داشت، متولی 
این اقدام هم سازمان صمت است.دستگاه های 
متولی نباید نظارت خود را فقط معطوف به سطح 
عرضه کنند و بایدچرخه تولید را هم مورد رصد و 
پایش قرار دهند، چرا که گالیه مردم در این زمینه 

هم بحق است.

رسیدگی به 40 هزار پرونده »
وی اشاره ای به آمار ورودی و خروجی پرونده ها کرد 
از 40 هزار  ابتدای سال 99 بیش  از  ادامــه داد:  و 
پرونده وارد تعزیرات حکومتی خراسان رضوی شد 

که تمامی این پرونده ها مورد رسیدگی قرار گرفت.
در  گرفته  دقیق صــورت  رسیدگی های  واســطــه  بــه 
ــزار و  ــک هــ ــان ی  شــعــب تــعــزیــرات حکومتی اســت
989 میلیارد ریال جریمه برای متخلفان صادر شده 
است؛ همچنین بیش از 30 هزار پرونده به مرحله 

اجرای احکام رسید.
مدنی فدکی تصریح کرد: بیشترین فراوانی پرونده ها 
و  به گران فروشی  کــاال و خدمات مربوط  در حــوزه 
درج نشدن قیمت روی کاالها و در حوزه قاچاق هم 
ورود کاال بدون تشریفات قانونی و حمل و نگهداری 
کاالی قاچاق بود. سه پرونده در حوزه عرضه خارج از 
شبکه نهاده های دامی مورد رسیدگی قرار گرفته که 
برای متخلفان بیش از 15 میلیارد ریال جریمه صادر 

و در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

آقای »ی« همچنان حاشیه ساز»
 وی همچنین در واکنش به مطرح شدن موضوع 
پرونده برنج فروش متخلفی که یک سال اسناد 

او در سازمان صمت خراسان  و مــدارک تخلف 
خبرنگار  ــوی  سـ از  ــود  بـ خــــورده  ــاک  خـ ــوی  رضــ
قدس، بیان کرد: پس از ارسال پرونده یاد شده، 
دستور  در  ویـــژه ای  بــه صــورت  آن  بــه  رسیدگی 
ســازمــان صمت  کارشناسان  از  و  دارد  قــرار  کــار 
استعالمات  تمامی  پاسخگوی  شــده  خواسته 

درخواستی باشند.
به  توجه  با  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
مرغ  ــازار  ب حــوزه  در  گرفته  صــورت  گران فروشی 
بیان کرد: با درخواست تعزیرات حکومتی استان 
مرغ  قطعه بندی  ــازار،  ب تنظیم  ستاد  جلسه  در 
گرم و خروج مرغ زنده از استان تا اطالع ثانوی 

ممنوع شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در نشست خبری اعالم کرد

رسیدگی به پرونده 481 میلیونی گران فروشی آقای»ی«

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

خبرخبرخبرخبر

استاندار خراسان رضوی بر برخورد قاطع تعزیرات 
حکومتی با احتکار و گران فروشی کاال در استان 

تأکید کرد.
محمدصادق معتمدیان در نشست کارگروه تنظیم 
بــازار خراسان رضوی در محل استانداری گفت: 
بازرسی ها و نظارت ها در عرضه کاالها به قیمت 

مناسب باید در سطح استان تشدید شود.
وی اضافه کرد: نیروی انتظامی هم باید از خروج 
دام زنده، گوشت مرغ و گوشت قرمز از خراسان 

رضوی بدون مجوز دامپزشکی جلوگیری کند.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر پیگیری جذب 
سهمیه روغن خام کارخانه های استان گفت: این 

روغــن باید به منظور تصفیه و سپس توزیع آن 
در سطح استان در اختیار کارخانه ها قرار گیرد. 
مرغ  گــوشــت  مـــازاد  سهمیه  ــزود:  ــ اف معتمدیان 

منجمد طرح تنظیم بازار خراسان رضوی هم باید 
امــور دام استان گرفته  توسط شرکت پشتیبانی 
شود و پیگیری های الزم برای افزایش ذخایر گوشت 

مرغ از سوی این شرکت انجام گیرد.
در  منجمد  مـــرغ  گــوشــت  تــوزیــع  همچنین  وی 
خراسان رضــوی را مــورد تأکید قــرار داد و گفت: 
دریافت سهمیه گوشت مرغ گرم برای توزیع در 
استان نیز باید از طریق وزارت جهاد کشاورزی مورد 
پیگیری قرار گیرد.استاندار خراسان رضوی با اشاره 
به نزدیکی ایــام عید نــوروز گفت: پیگیری جذب 
کاالهای اساسی مورد نیاز استان برای توزیع در ایام 

پایانی سال و نوروز 1400 ضروری است.

انقالب خواف گفت: مدیر  و  دادستان عمومی 
یک شرکت معدنی پالسری در سنگان به دلیل 
بازداشت  ریالی  میلیارد  و 434  هــزار  تخلف 5 

شد.
به گزارش ایرنا مهدی قلی زاده در جلسه شورای 
حفظ حقوق بیت المال خواف افزود: مدیر این 
شرکت معدنی به علت تخریب اراضی ملی به 
غیرمجاز  استخراج  ریــال،  میلیارد   1۷0 میزان 
میزان  به  غیر  مال  نقل وانتقال  معدنی،  مــاده 
تقریبی 3 هزار و 440 میلیارد ریال، پرداخت 
نکردن حق دولتی به میزان ۲۲4 میلیارد ریال 
از  به درآمــد حاصل  و کتمان اطالعات مربوط 

ریال  میلیارد   ۶00 و  هزار  مبلغ  به  بهره برداری 
موجب تخلفات گسترده و در مجموع معادل 

5 هزار و 434 میلیارد ریال شده است.

این مقام قضایی  ادامه داد: مدیر یاد شده هم 
اکنون با قرار وثیقه آزاد شده و اتهامات وی در 

حال بررسی است.
قلی زاده با بیان اینکه دادسرای عمومی و انقالب 
حــوزه  تخلفات  خــاصــی  حساسیت  بــا  خـــواف 
معادن را بررسی می کند، گفت: بررسی تخلفات 
حوزه بهره برداری معادن به دلیل تضییع حقوق 
بیت المال و خسارت های جبران ناپذیر به مردم 
و  محیطی  زیــســت  سنگین  تبعات  و  منطقه 
تغییر شرایط زندگی مردم شهرستان در اولویت 
اقدامات این دادسرا قرار دارد. در مسیر احقاق 

حقوق عامه هیچ استثنایی قائل نخواهیم شد.

استاندار در جلسه تنظیم بازار: 

برخوردباگرانفروشیوظیفههمهدستگاههاست
دادستان خواف:

مدیریکشرکتمعدنیبازداشتشد

سه شنبه  12 اسفند 1399
   18 رجب 1442  2 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9479  ویژه نامه 3858 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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قالیشویی
گلافشــان

33713389 37315799
32787006 37411404
32564441 36615852
33427503 38712275
33666021 37583283

قالیشویی

غزال
عضودرجهیکاتحادیه

رفوگری،شستشوبااصولمذهبی
تحتپوششبیمهایران

38 1 1 2 030
37286050
36222223
33661 1 15
33670976
09153212034
مدیریتروحبخش
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لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح
پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467
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27

نظافتیجنت
نظافتپلهوپیلوت
38475587
09155799498

شغلمناسب
باکمترینهزینه

دورهتعمیراتتخصصیموبایل
وتبلتکامالکاربردیدوره
سیستمهایایمنیحفاظتی
)دزدگیر،دوربینمداربسته،اعالم
حریق،آیفونتصویری،دربهای
اتوماتیک(،تعمیرلوازمخانگی،

PLCدورههایبرقصنعتیو
وتابلوهایروان،دورهمونتاژ
کامپیوتروتعمیراتتخصصی
سختافزار،دورههای

ICDL،اتوکد،فتوشاپو..
دورههایحسابداری+

نرمافزار،مهارتهایدیپلم
ویژهبازماندگانازتحصیل
آموزشگاهشهریار

باگواهینامهفنیوحرفهای
37285662مطهریجنوبی13
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ضمانتی،موبایل
راآموزشببینید
وسپساستخدامشوید

تلگرام:
@mobilefajrteam

09354076205
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اجناسکرایه
مصطفی

صفارنجیب
صندلی،مبل،میز،ظروفلوکس

فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
رضاشهر

38765120-09157775600
مطهریشمالی

37323700-09151103700

بهتعدادینیرویکارخانم
وآقابرایهتلنیازمندیم

38541818
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تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

کیش-قشم
تضمینپایینتریننرختور

آتریناپرواز37604809
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ش
05132282103آر

@charterme ارزانتریننرخ کیش
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خریدآهنآالت
تخریبیوضایعاتو...

)عضویت833(09157006104
09397396104 غالمآذر
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99
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88
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90
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07

خریدضایعات
خاوری

آهنآالتتخریبی
دروپنجره

لوازمانباریشیرآالت
باالترینقیمت
09159829884

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات
مشهدی
خریدارکلیه
ضایعاتفلزی
آهن

آلومینیوم
جمعآوریموتورخانه
خوردهریزانباری
حملوبازدید
رایگان

09334959016

خریدلوازممنزل
آهن،کارتون،پالستیکوغیره
09030256816
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60

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
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90
70

03

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883
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23
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خریدضایعات
آهن،آلومینیوم،
مس،برنج

کارتن،الکوغیره
09035480162
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81

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره

ط
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91
07

30

بهترینخریدار
ضایعاتفلزی

آهن،آلومینیوم،مس،
کارتنوپالستیک

بطورشبانهروزی،حملرایگان
09361958723
09152222034

ج
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81
53

18

آهناالتتوس
ساخت،خریدوفروشدرب
پنجره،حفاظ)مهرجو-داییزاده(
09151176273-09155137032
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91
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61

اخطاروابالغبهآقایابراهیم
صادقکاریزنوفرزندعلیاکبر
همسرشمامعصومهصدیقیچنار
فرزندقربانبموجبحکمصادره
ازدادگاهبدفترخانهمراجعهو
تصمیمبرمطلقهنمودنخوددارد
بموجباینآگهیبهشمااخطارو
ابالغمیگرددکهپسازنشرآن
ظرفیکهفتهبدفترخانهمراجعه
وذیلاوراقواسنادراامضاءدر
غیراینصورتطالقهمسرشما
یکطرفهبهثبتخواهدرسید.
ذکریاصادقیسردفترازدواج49

وطالق6مشهد

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

آموزشگاههای
تخصصی

کرایهچی

کارگرساده

تابلوسازی

آژانسهایمسافرتی

خریدوفروش
ضایعات

متفرقه

خدماتنظافتی

ط
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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
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ط
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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
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100%اسالمیباضمانت
پارهنشدنورنگندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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41

قالیشویی استان
شستشویانواعفرشهاینفیسوفرشهایکرموتراکمباال،شستشوی

فرشهای1000و1200شانهباضمانتوتضمینکیفیت
100%اسالمیبدونچینوچروکوخدماتبعدازشستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
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91
15

53

تخلیهچاهسعید
درتمامنقاطشهرمشهد
بنزدهچرخوبنزدهتن
09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایمحمدتیموریفتحی
دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت11517

بهنشانی:راهآهن-کامیاب9پالک8
مش��ارالیه قص��د کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفت��ر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09155055100
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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ستاره شرققالیشوئی

100%اسالمی
سرویسدهی
گریبهتمامنقاطشهر

رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



خبرخبر خبرخبر
انتشار فراخوان جذب پیمانکار

آغاز شمارش معکوس برای 
بازگشایی شهربازی پارک ملت

ســرپــرســت مــدیــریــت دارایـــی هـــا و تــوســعــه خــدمــات 
شهرداری مشهد از بازگشایی شهربازی پارک ملت در 

سال آینده خبر داد.
لیال نــوروزی عنوان کرد: به دلیل نیاز این مجموعه به 
بهسازی، بازسازی و استانداردسازی دستگاه ها از شرایط 
همه گیری کرونا استفاده و نسبت به اجرای پروژه های 
مذکور در حوزه تجهیزات، فضاسازی و ابنیه اقدام شد. 
وی افــزود: بر اساس پیش بینی ها بخش زیادی از این 
اقدام ها برای بازگشایی مجدد شهربازی پارک ملت تا 
تیرماه امسال اعمال شد، اما با تداوم شرایط همه گیری 
امکان  کــرونــا  بــا  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  ابــالغ  و 
بازگشایی این مجموعه فراهم نشد، در نتیجه بهمن 
سال جاری با اعالم وضعیت آبی کرونا در شهرمشهد 
و اتمام عملیات اجرای پروژه، مقرر شد مجموعه مذکور 
با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در سال آینده 

فعال شود.
ارتقای  با  ملت  ــارک  پ شهربازی  مجموعه  گفت:  وی 
به سرمایه گذار  واگـــذاری  آمــاده  قابل توجهی  کیفیت 
بخش خصوصی است و ساعت فعالیت این مجموعه 
در بازه زمانی خارج از محدودیت های تردد خواهد بود.

حــقــوق  حــفــظ  ــای  ــ ــت راســ در  گـــفـــت:  ادامــــــه  در  وی 
سرمایه گذاران، کارشناسان حوزه فنی پس از بررسی های 
الزم مدل قرارداد مجموعه مذکور را به صورت یکساله و 
با لحاظ کنترل ریسک حضور بهره بردار طراحی کرده اند، 
در این مدل با لحاظ امکان ادامه روند شرایط قرنطینه، 
عدد مشخصی از درآمد شهربازی که شامل هزینه های 
نگهداری و بهره برداری است متعلق به بهره بردار خواهد 
بود و سهم شهرداری از مازاد درآمدها دریافت می شود.
اطالعات نحوه مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه 
مربوط در قالب فراخوان منتشر شده است که از طریق 
سایت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد به آدرس  

www. Eco.mashhad.ir قابل دسترسی است.

ارائه آزمایش کرونا برای مسافران 
هوایی خوزستان اجباری شد 

شهید  بین المللی  فـــرودگـــاه  عــمــومــی  ــط  ــ رواب مــدیــر 
بــرای  ــی.ســی.آر  پ آزمــایــش  ارائـــه  گفت:  هاشمی نژاد 
و  ــادان  ــ آب مشهد-  ــروازی  ــ پ مسیر  مــســافــران  تمامی 
مشهد- اهواز و نیز مسافران مشهد به مقصد خارج 

از کشور اجباری شد.
از  مشهد  در  فــارس  با  گفت وگو  در  جعفری  حسن 
اجباری شدن ارائه نتیجه تست پی.سی.آر کرونا برای 
آبــادان  و  اهــواز  پروازهای مشهد به مقصد  مسافران 
خبر داد و گفت: سازمان هواپیمایی کشور با توجه به 
وضعیت قرمز اهواز و آبــادان از لحاظ شیوع ویروس 
کرونا، تمهیدات ویژه ای در این مسیر پروازی اندیشیده 
 است.مسافران از مقصد اهواز و آبادان با ارائه آزمایش 
به مشهد سفر می کنند و از مسیر مشهد به این دو 
مقصد نیز از ۱۶ اسفند ماه ارائه آزمایش پی.سی.آر 

اجباری شده  است.
تا ۷۲ ساعت  آزمایش فقط  این  تأکید کرد:  جعفری 
پیش از پرواز باید انجام شود و قبل از آن اعتبار ندارد.
وی تصریح کــرد: ارائــه پاسخ تست پــی.ســی.آر برای 
برعکس  و  پــروازهــای خــارجــی  در  مــســافــران مشهد 
پروتکل ها  این  اعالم شده است. مجری  اجباری  نیز 
شرکت های هواپیمایی هستند و ما در فرودگاه نقش 

نظارتی خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد

شناسایی ۱۵ مبتال به کرونای 
انگلیسی در خراسان جنوبی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: آمار مبتالیان 
به کرونای انگلیسی در خراسان جنوبی تا یکشنبه ۱۰ 

اسفندماه به ۱۵ مورد رسیده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
محمد دهقانی، به خبرنگاران رسانه های گروهی اعالم 
کرد: از این تعداد ۱۳ مورد مربوط به شهرستان بیرجند 
ــن دو مــورد  )ای بــه شهرستان قاین  و دو مــورد مــربــوط 
مربوط به کسانی است که از عراق وارد کشور شدند( 

بوده است.
 وی در خصوص وضعیت مبتالیان به کرونای جهش یافته

یا انگلیسی، بیان کرد: خوشبختانه حال عمومی مبتالیان 
خوب است و مشکل خیلی جدی ندارند.

این  داد:  ادامــه  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ویروس در تمام کشور چرخش داشته و قدرت سرایت 
باالیی دارد، سرعت پیشرفت عالئم در مبتالیان بسیار 

سریع و ممکن است سنین پایین تر را درگیر کند.
ایـــن مــســئــول بــر رعــایــت شــیــوه نــامــه هــای بهداشتی، 
استفاده از دو ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
عدم تردد غیر ضروری و حضور نداشتن در تجمعات 
امــیــدوارم  کــرد:  خاطرنشان  و  تأکید  شب نشینی ها  و 
شیوه نامه های  رعــایــت  در  استانی ها  هــم  همیاری  بــا 
به خصوص  و  چــهــارم  پیک  وقـــوع  شــاهــد  بهداشتی، 

افزایش این ویروس جهش یافته در استان نباشیم.

 تمرکز بسیج جامعه پزشکی بر 
مهار کرونا در خراسان رضوی

رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی گفت: 
با توجه به نیاز کشور و استان، فعالیت بسیج جامعه 
پزشکی در یک سال اخیر روی مقابله با ویروس کرونا 

متمرکز شده است.
به گزارش مهر، محسن ذاکریان در مراسم بزرگداشت 
بسیجیان  کـــرد:  اظــهــار  پزشکی  جامعه  بسیج  روز 
جامعه پزشکی همگام با دیگر بسیجیان در جبهه های 
از جمله حضورهای  و  بودند  باطل حاضر  حق علیه 
بمباران شیمیایی  به  پزشکان بسیجی می توان  مؤثر 
حضرت  صــحــرایــی  بیمارستان   ۶۳ ســال  اسفند   8

فاطمه الزهرا)س( اشاره کرد.
ــزود: در دو ســال اخــیــر ۶۷۰ هـــزار خــدمــت با  ــ وی اف
اعتبار ۹ میلیارد تومان توسط بسیج جامعه پزشکی 
خراسان رضوی صورت پذیرفت که از جمله آن می توان 
خدمت رسانی به سیل زدگان، زلزله زدگان، زائران پیاده 

حسینی و رضوی و مبتالیان به کووید ۱۹ اشاره کرد.
با ذکر  رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی 
این نکته که باید در مسیر توسعه و تعالی کشور در 
تمامی عرصه ها از جمله حوزه سالمت جهادگونه در 
میدان حاضر شویم، تأکید کرد: در حوزه تولید علم و 
بسیاری از حوزه های دیگر کارهای نکرده بسیاری داریم 
و نباید نسبت به کارهای کرده احساس غرور کنیم و 
بگوییم دینمان را به انقالب اسالمی و شهدای واالمقام 

ادا کرده ایم.
در پایان این مراسم از ۱۷ مسئول برتر در بحث مبارزه 

با کرونا در خراسان رضوی قدردانی شد.

 بحران آب زیرزمینی 
در خراسان جنوبی جدی است

منطقه ای  آب  شرکت  بــهــره بــرداری  و  حفاظت  معاون 
خراسان جنوبی گفت: وضعیت بحران آب زیرزمینی به 

لحاظ کمی و کیفی در سال ۱۴۰۰ جدی است.
کرد:  اظهار  با خبرنگاران  پورجعفر در گفت وگو  سعید 
سد های  پشت  آب  مترمکعب  میلیون   ۱۷ هم اکنون 
بارندگی  که کاهش  دارد  مخزنی خراسان جنوبی وجود 
نقش مهمی در کاهش حجم آب پشت سد ها داشته 
است.وی افزود: از ابتدای سال زراعی جدید، تاکنون فقط 
۳ میلیون و ۵۰۰ میلیون مترمکعب حجم ورودی آب به 

سد های استان بوده است.
او با بیان اینکه وضعیت بحران آب زیرزمینی به لحاظ 
کمی و کیفی در سال ۱۴۰۰ جدی است، تصریح کرد: 
۱۳ هزار و ۲۰۰ منبع آب در استان شامل ۳ هزار و ۳۰۰ 
حلقه چاه، چشمه و قنات وجود دارد که ۲ هزار و ۵۰ 
حلقه چاه کشاورزی است. پارسال ۵۱۵ هزار مترمکعب 
آب از چاه های کشاورزی برداشت شد که ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب صرفه جویی شده است و در سند سازگاری 
کم آبی استان امسال هم باید ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب 

صرفه جویی شود.
پورجعفر مساحت اراضی پایین دست سد های استان 
را ۲ هــزار و ۷۰۰ هکتار اعــالم کــرد و افـــزود: به علت 
نبود آب کافی، فقط حدود ۵۰۰ هکتار از این زمین ها 

زیرکشت رفته است.

با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مهر تأیید نهایی بر طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهرخورد
طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر 
رضوی در جلسه شورای عالی شهرسازی و 
معماری کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی 

و استاندار خراسان رضوی تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان 
رضــــوی، بــا حــضــور محمد اســالمــی؛ وزیــر 
معتمدیان؛  و شهرسازی، محمدصادق  راه 
مدیران  سایر  و  رضــوی  خــراســان  استاندار 
ــورای عــالــی مــعــمــاری و  مــتــولــی، جلسه شــ
شهرسازی صبح دیروز در محل وزارت راه و 
شهرسازی برگزار شد و سرانجام طرح ویژه 
تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در 

این نشست به تصویب رسید.
اســتــانــدار خــراســان رضـــوی در ایــن جلسه 
ضمن قدردانی از دست اندرکاران تدوین این 
طرح ویژه و وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: 
جایگزین کــردن این طرح پس از ۲۵ سال 
اقــدام هــای  به  نیاز  قبلی،  از تصویب طــرح 
زیادی داشت و خوشبختانه طی چند ماه 
گذشته در سطح استان با همکاری وزارت راه 
و شهرسازی و تمهید مشاور طرح، اجماع 
خوبی بین همه اعضای کمیسیون ماده ۵ 
استان و اقناع سازی خوبی در افکار عمومی، 

بزرگان و نخبگان صورت گرفت.
از  قـــدردانـــی  ــا  ب معتمدیان  مــحــمــدصــادق 
اینکه  به  توجه  با  ــزود:  افـ قضایی  دستگاه 
یکی از دغدغه های جدی اجرا و بازنگری این 
طرح مباحث حقوقی و حقوق مکتسبه بود، 

تدابیر الزم در این زمینه صورت گرفت.
ایـــن  در  ــم  هــ ــازی  ــرســ ــهــ شــ و  راه  ــر  ــ ــ وزیـ
جــلــســه اظـــهـــار کـــــرد: امــــــروز تصمیمی 
 متناسب با شــأن و جایگاه ولــی نعمتمان 
آقا علی بن موسی الرضا)ع( گرفتیم که در تاریخ 

ماندگار خواهد شد.
محمد اسالمی ادامه داد: نگاه همه ما باید 
معطوف به منطق طرح باشد که کسی بر 
منطق آن ایراد نداشته و خوشبختانه مراحل 
خــود را طــی کــرده اســت، در ایــن راســتــا از 
استاندار خراسان رضوی و همه کسانی که 
در این مسیر نقش آفرینی کردند قدردانی 
می کنم. وی تأکید کرد: نکته  حائز اهمیت 

این است که در یک زمان بندی فشرده باید 
به سمت اجــرای طرح ویژه تفصیلی بافت 

پیرامون حرم مطهر رضوی برویم.
با تصویب این طرح، بیش از ۳هــزار پالک 
از تملک اجباری خارج و نوسازی پالک های 
کننده  تسهیل  ضوابط  پایه  بر  باقیمانده 
طرح جدید و توسط مردم و ساکنان صورت 
اماکن  افــزایــش سهم  همچنین  می پذیرد. 
مختلف  ــای  ــروه هـ گـ ــا  ب متناسب  اقــامــتــی 
درآمدی، افزایش سرانه فضای سبز و سایر 
و  گذشته  به  نسبت  کاربری های خدماتی 
و  اجتماعی  فرهنگی،  ساختارهای  احیای 
تاریخی بافت از مهم ترین نتایج طرح مصوب 

است.حفظ حریم های منظری، مساجد و 
حسینیه ها و عناصر هویتی، ارائــه ضوابط 
ویژه برای آثار ملموس و ناملموس فرهنگی 
نیز  و  تشرف  محور  احــیــای ٢٧  هویتی،  و 
رونق بخشی به سایر گذرهای تاریخی از دیگر 

ویژگی های طرح حریم رضوی است.
از  بیش  بــه  زمــیــن  اخــتــصــاص  همچنین 
قالب  در  خــــودرو  ــارک  ــ پ مــحــل  ــزار  هــ  ١٠
محور  حاشیه  در  عمومی  پارکینگ های 
شــارســتــان بــا جــانــمــایــی مــنــاســب و نیز 
جانمایی  و  عمومی  حمل ونقل  تقویت 
ایستگاه های مترو از دیگر محورهای مورد 

تأکید شده در این طرح است. 
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ــوادگــی حــرف هــا و  ســـرورهـــادیـــان: در یــک جــمــع خــان
همراه  به  خاصی  شیرینی  هرسال  که  دغدغه هایی 
با همه  این دغدغه ها  امسال  اما  را می شنوم  داشت 

نوروزهایی که تاکنون گذرانده ایم، متفاوت است.
کرونا که آمد، ناشناخته بودن آن شوک جدی را بین 
بیماری  ازایـــن  تــرس  تا جایی که  آورد  بــه وجــود  مــردم 
بهاری  نخستین  گذشته  سال  شد  سبب  ناشناخته 
را تجربه کنیم که دیگر خبری ازسفر،خرید لباس نو، 

شیرینی، آجیل، میوه، ماهی و هفت سین نبود.
مردم  همه  همراه  کننده  ضدعفونی  مــواد  و  ماسک 
شد و واژه های رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های 

بهداشتی جایشان را به اتفاقات نوروزی دادند.
حاال درست یک سال از آن روزهــا می گذرد و در این 
دادند.  از دست  را  ناباورانه عزیزانشان  سال بسیاری 
ازاین رو به سراغ همشهریانم می روم همان هایی که با 
رعایت همه نکات بهداشتی در تغییر رنگ های بحران 
کرونا تأثیرگذار بودند و تعدادی هم هنوز متأسفانه این 

بیماری را جدی نمی گیرند.

بحران تعطیالت نوروزی »
نزدیک  دربــاره  دانشجو  ساله،   ۲۱ حمیدزاده  ریحانه 
شدن به نوروز متفاوت امسال می گوید: یک سال از 
فاجعه بیماری کرونا می گذرد و هنوز هم با این مشکل 
ناشناخته مواجه ایم. پس بحران باقی است و نباید آن 
را با روزمرگی های زندگی اشتباه گرفت. تعطیالت نوروز 
امسال نیز باید با رعایت بیشتر شیوه نامه ها باشد تا 

این بحران را نیز بتوانیم پشت سر بگذاریم. 
وی می افزاید: به طورقطع اگر این موضوع جدی نبود، 

بحث آموزش را تا این حد تحت تأثیر قرار نمی داد.
حسین ساداتی ۵8 ساله، بازنشسته نیز درخصوص 
سال  اواخـــر  می کند:  بیان  امــســال  نـــوروز  برنامه های 
ــرد و همه مــردم  ــن بــیــمــاری شــیــوع پــیــدا ک گذشته ای
با  بحران  این  آغــاز  تقریباً  بودند.  درنــابــاوری  شهرمان 
تعطیالت نوروزهمراه بود و متأسفانه عده ای آن را جدی 

نگرفتند و شاهد از دست دادن عزیزانشان بودند. 
وی خاطرنشان می کند: امیدوارم پس از یک سال مردم 
تصور نکنند همه چیز به روال گذشته بازگشته است و 
با سهل انگاری در تعطیالت نوروز این بیماری را به بحران 

جدی تبدیل کنند که دیگر نتوان آن را کنترل کرد.

بهاری که عزاداریم»
نازنین سجادی، کارمند۴۰ ساله هم با اشاره به اینکه 
مادرم  است، می گوید:  ازعزیزانش  یکی  داغــدار  هنوز 
ــدار  یــک دی انــجــام  و  دلــیــل بی احتیاطی ســـاده  بــه  را 
یک ساعته از اقوام از دست دادیــم. میهمانمان ناقل 
کرونا و خودش بی اطالع بود. مادرم پس از سه هفته 
ناباورانه فوت شد. این داغ تا ابد زندگی همه ما را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. هیچ نوروزی برایمان دیگر رنگ 
بهار ندارد، چون نبود مادرمان را بیشتر یادآور می شود.
وی تأکید می کند: به اعتقاد من نوروز پیش رو، نوروز 
دلیل  به  پــارســال  اســت.  از ســال گذشته  سخت تری 
در  نـــوروز  تعطیالت  مــردم  بیماری  ایــن  شــوک شیوع 
در  متأسفانه  اما  بود  و خیابان ها خالی  ماندند  خانه 
یک سال گذشته بسیاری از مردم به زندگی با کرونا 
عادت کرده اند و خیلی از مسائل را جدی نمی گیرند 
همین نبود ترس از این بیماری می تواند به طور قطع 
به فاجعه ای جدی در افزایش فوت شدگان منجر شود.

پیشنهاد روان شناسان »
ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بالینی  روان شــنــاس  یک 
درباره خطرات پیش رو در تعطیالت نوروزی می گوید: به 
اعتقاد من تا زمانی که اعتمادسازی و احساس یگانگی 
از  نیاید، نمی توان  به وجود  و دولتمردان  بین جامعه 
چنین جامعه ای انتظار همراهی و باور اینکه مشکل 

فراگیر و همه گیر است را داشته باشیم.
تصمیم ها  بعضاً  می افزاید:  موحدیان  دکترمحمدرضا 
ــر و  ــالــس هــای مــتــنــاقــض از تــریــبــون مــتــولــیــان امـ و پ
ناصداقتی آنان موجب می شود دریافت ذهنی جامعه 

از  تناقض شود، همان طور که می بینید بعضی  دچار 
شهروندان رعایت مسائل بهداشتی را دارند و برخی 
هنوز به درک درستی از مشکل  اجتماعی نرسیده اند. 

متناقض  پالس های  نمونه  می کند:  اظهار  ادامــه  در  وی 
تشکیل صف های طوالنی خرید مرغ و روغن و از طرفی 
تأکید دولتمردان به رعایت فاصله اجتماعی است، مردم 
کدام را باور کنند. همت دولتمردان در ایجاد صف را یا تأکید 

به رعایت فاصله و همچنین در خانه ماندن را بپذیرند.
ایــام  ایــن  راهــکــارهــای پیشنهادی در  وی درخــصــوص 
بیان می کند: اینکه چه راهکارهایی می توان در منزل 
تابع نظرات فرزندان هستند.  والدین  داشت، معموالً 
به خصوص آنکه بخواهند فرزندان را در آپارتمان های 
با  متناسب  برنامه ریزی  و  سرگرمی  بــدون  و  کوچک 

دوران کرونا نگه دارند بسیار مشکل است.
نظر  بــه  ابــتــدا  می کند:  خاطرنشان  ــاس  روان شــن ایــن 
می رسد برنامه های تلویزیونی متنوع هم برای کودکان 
و هم والدین یکی از راهکارها می تواند باشد. همچنین 
کردن  رعایت  با  فرزندان  برای  والدین  برنامه ریزی های 
و جدی گرفتن مسائل بهداشتی، مانند پیاده روی در 
نیز  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  با  مناسب  مکان های 
و  متخصصان  توسط  ملی  رســانــه  از  مؤثر  تبلیغات 
انعکاس واقعیات برای مردم می تواند در تغییر الگوی 

رفتاری جامعه اثرگذار باشد.

سخن پایانی»
می دانیم نوروز یک قرارداد است که همراه با تازه شدن 
بــرگ هــای درخــتــان و احــســاس آغـــازی دوبـــاره می توان 
روزهــای نو را شروع کرد. اما نوروز را می توان به تعویق 
قائل شــد. می توان  برایش  استثنا  مــی تــوان  انــداخــت. 
همزمان با پایان کرونا جشن آغاز دوباره حیات را گرفت. 
می توان به سفر رفت و لباس نو خرید، بساط سبزه و 
سفره هفت سین و شیرینی و آجیل و میوه را برپا کرد و 
به دیدن عزیزان رفت و به دور از استرس و نگرانی آن ها 

را در آغوش گرفت.

مراقب ساده انگاری ها باشیم

خطر دیده بوسی با کرونا در تعطیالت نوروزی!
گزارشگزارش
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زینت زن  زیباترین  زمـــان-  بــزرگ  واحــد   .۱
–  فرایند هسته ای تبدیل یک اتم سنگین 
مانند اورانیوم به دواتم سبک تر ۲. فرش نامی 
نان  یــل-  ایــرانــی- محکمه- وسنی ۳. یک 
ضخیم سنتی- کنایه از جواب منفی است 
روسا  قشنگ-  آستین-  بــدون  زیرپوش   .۴ 
۵. نام دخترانه وطنی- رونق زندگانی- لحظه 
۶. علم پزشکی- فرق سر- زندگی کردن- مردن 
از غصه ۷. اولین مسجد اسالم - تاریخدان - 
التیام 8. جمله قرآنی- از ارقام مرغوب پسته 
ایرانی- رسوب ته جوی ۹. محل کار مارگیر 
- زن گندمگون- میان روز ۱۰. دانه معطر - 
همسر مرد- قطعه زمین مثلثی شکل که از 
آبرفت رودخانه ها  بدست می آید - وحشی و 
درنده ۱۱. مخفف اینک- طوطی طوق صورتی 
- خرمن ماه ۱۲. نگارش رایانه ای-  »تاجی« 
درهم شکسته - متن ۱۳. از شهرهای سه گانه 
ــره قــشــم- کــفــش چــرمــی پــاشــنــه دار-  جــزی
فریادکشیدن ۱۴. کلمه پرسش – قدیمی ترین 
نرگس زار جهان متعلق به دوران قبل از والدت 

حضرت مسیح»ع« در این شهر خوزستان 
واقع شده - آهنگر ضحاک کش ۱۵. سرمربی 
سرشناس و کهنه کار تیم والیبال ریودوژانیرو 
و پرافتخارترین مربی جهان -رنگی از خانواده 

قرمز- تند و فوری

۱. واحد وزن الماس- امین ۲. بیماری پوستی 
است-  پشه  نوعی  آن  عامل  که  گرما  فصل 
قبرستانی مقدس در مدینه که آرامگاه چهارامام 
شیعیان درآن واقع شده است - قنات ۳. فلزی 
که از ترکیب دو یا چند فلز دیگر به دست آید- 
سود و فایده - از تقسیمات ارتشی ۴. شلوار 
جین - یگانه- کلوچه خرمایی سوغات کرمان 
مخفف   - کشتی  بین المللی  فــدراســیــون   .۵
ــرده-  کـــاه- خانه ترکمن ۶. تــنــدی- مــرد زن مـ
هرچیز ویژه خانم ها ۷. ســزاوار- پارک بزرگ و 
همراهی  حــرف  مشهد-  شهر  جنوب  زیبای 
8. از انبیای الهی»ع« ملقب به مثلث النعمه 
- عدد- آبروداشتن ۹. کیف انگلیسی- برابر 

فارسی فیدبک که نوعی برگشت پیام ارتباطی است که درآن ، 
گیرنده به صورت عمدی یا غیرعمدی به پیام فرستنده واکنش 
 نشان می دهد- از لوازم تحریر ۱۰. نام ها- گودال- اهل سنت 
 ۱۱. از بانک های خصوصی - حرف دوم الفبای انگلیسی- عربی 
و  زیبا  انعقادخون ۱۳. گلی  ۱۲. کافی – ستمگر- ویتامین 
پرپشت- سمت نماز- جوش و خروش ۱۴. فلز سرد- ماهر- 
سرباز نیروی دریایی ۱۵. قدرت و استطاعت- ترس و وحشت 

  افقی

  عمودی
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