
کشف داروهای قاچاق 
از سارقان مأمورنما

 طرح منع تردد شبانه خودروها 
منطقه ای می شود

رئیس پلیس راه خراسان رضوی:عملیات پلیس ُچرت مجرمان را پاره کرد

کارآگاهان  شبانه روزی  و  دقیق  ردزنــی هــای  با 
دایـــره مــبــارزه بــا جــرایــم خشن پلیس آگاهی 
که  مأمورنما  سارقان  پرونده  خــراســان رضــوی، 
قاچاق دارو هم می کردند، بسته شد. با وصول 
چندین شکایت مشابه از سوی شهروندان به 
آگاهی خراسان  پلیس  با سرقت  مبارزه  اداره 
اولیه ماجرا توسط سرهنگ  رضوی و بررسی 

»قنبری« رئیس این اداره...

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: براساس 
آخرین اخبار طرح منع تردد شبانه قرار است 
منطقه ای اعمال شود به این شکل که در هر 
استانی با توجه به وضعیت آن شهر در بحث 
شیوع بیماری کرونا اجرا خواهد شد. سرهنگ 
حسین میش مست در توضیح جریمه های 
ورود به شهر مشهد در ایام نوروز ۱۴۰۰ با توجه 

به شیوع بیماری کرونا... .......صفحه 4 .......صفحه 3 

آموزش؛ حلقه گمشده صنعت گردشگری
 رئیس سازمان 

برنامه و بودجه استان خبر داد

شدت کاهش نرخ 
 مشارکت اقتصادی 
در خراسان رضوی 

روایتی از چند ساعت حضور در 
اورژانس بیمارستان قائم)عج( مشهد

وقتی گرفتن کپی 
اولویت خدمات 

اورژانسی می شود!

.......صفحه 2 

.......همین صفحه 

.......صفحه 2 

 قدس از خراسان شمالی 
گزارش می دهد

سوز سرما در 
خرمن کشاورزان

نــفــری استان  حـــدود ۴۴ درصـــد از جمعیت  900هــــزار 
تا  و ۳۷  دارنـــد  روســتــاهــا سکونت  در  خــراســان شمالی 
۴۲ درصد اشتغال این استان در حوزه کشاورزی است. 
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که 
از این میزان ۳00 هزار هکتار زراعی و مابقی باغی است و 
بیش از ۸0 هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این حوزه 
فعالیت می کنند. ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی این 
استان در بخش های مختلف ۷۷ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال 
است که بیشترین تولیدات در بخش زراعی است. سهم 
خراسان شمالی از تولید ناخالص داخلی کشور 0/6 درصد 
در تمامی بخش های اقتصادی است و سهم این استان 

از تولید ناخالص بخش کشاورزی کشور ۱.۱ درصد است.
اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که ساالنه 
تنها حدود ۱۵درصد از اراضی استان زیر پوشش طرح بیمه 
محصوالت کشاورزی قرار می گیرد. بر اساس اعالم سازمان 

جهاد کشاورزی خراسان شمالی...

زیرساخت های سنتی دیگر پاسخگو نیستند

.......صفحه 4 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: 
اگرچه نرخ بیکاری در استان به زیر ۷ درصد رسیده، اما بر اساس 

آمارها نرخ مشارکت اقتصادی استان...

حیران و مستأصل مانده بود که چه باید بکند. تمام حواسش 
به همسرش بود که نفس کشیدن برایش سخت شده بود و 

صورتش قرمز. اما از وقتی که وارد...

به  اشــاره  با  رضــوی  خــراســان  استاندار  پیش  چندی 
از  در حوزه های مختلف  استان  این  ناتمام  پروژه های 
جمله راه ها و آب و فاضالب، خلق منابع مالی جدید را 
الزمه تسریع در اتمام این پروژه ها عنوان کرد و گفت: 
یکی از راه های خلق تأمین منابع جدید، استقراض یا 
ضمانت بازپرداخت توسط دولت از بانک هاست؛ در 
حالی  که بانک های استان، همراهی و همکاری الزم را 
در اعطای منابع مالی نداشته اند. به اذعان معتمدیان، 
خراسان رضوی جزو معدود استان هایی است که همه 
شعبه  دارای  آن  در  خصوصی  و  دولــتــی  بــانــک هــای 
منابع  ۸۵درصــد  حداقل  باید  قانون  طبق  و  هستند 
بانکی در این خطه هزینه شود اما تنها ۷۶ درصد از 
منابع این بانک ها در خراسان رضوی صرف و هزینه 
می شود. عالوه بر این هشت بانک خصوصی که در 
خراسان رضوی شعبه دارند، درباره منابع و مصارف 

خود گزارشی ارائه نمی کنند و شفافیت ندارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز با اشاره 
به همکاری نکردن ۱۴ بانک خصوصی استان در ارائه 
آمار و اطالعات مربوط به مصارف و منابع خود گفت 
ریال  میلیارد  هــزار   ۱۳۰ به  نزدیک  بانک ها  ایــن  که 
برخی  اما  دارنــد  اختیار  در  را  رضــوی  منابع خراسان 
منابع  ایــن  پــرداخــت  میزان  از  آمــار شفافی  آن هــا  از 
در  استان  تکالیف  انجام  در  حتی  و  نمی دهند  ارائــه 
خصوص پرداخت تسهیالت مختلف از محل تبصره 
۱۸ یا ۱۶ قانون بودجه و تسهیالت حمایتی دولت در 
به  و  نداشته اند  مطلوبی  مشارکت  دیگر  بخش های 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  کارگروه  مصوبات 

استان نیز عمل نکرده اند.
استان،  خصوصی  بانک های  مــدیــران  حــال  عین   در 
ــانــک هــای خــصــوصــی کــشــور،  تــمــرکــزگــرایــی شــبــکــه ب
ــه آمـــار و اطـــالعـــات، مــحــدود  دســتــرســی نــداشــتــن ب
تغییرات  تسهیالت،  پرداخت  در  اختیاراتشان  بودن 
نرخ سود  بودن  باال  اعتباری،  در سیاست های  مداوم 
آن  دریافت  به  نسبت  مــردم  کم رغبتی  و  تسهیالت 
عملکرد  در  مؤثر  عوامل  را  خصوصی  بانک های  از 

غیرشفاف خود عنوان کرده اند.
مجموعه این مشکالت اما از گذشته دور وجود داشته 
که بیانگر نوعی مشکالت زیرساختی و خأل قانونی در 
بانک  آمــار  به  نگاهی  با  اینکه  اســت؛ چه  این زمینه 
مرکزی و وضعیت بانکی کشور می توان فهمید اوضاع 
کشور  در  بانک ها  فعالیت  غیرشفاف  و  نابسامان 
بسیار نامطلوب تر از خراسان رضوی است و عالوه بر 
نیز  دولتی  بانک های  از  خیلی  خصوصی،  بانک های 

خود  مصارف  و  منابع  از  به موقع  و  شفاف  اطالعات 
ارائه نمی دهند.

شاید به همین خاطر است که مکاتبات و پیگیری های 
رضوی  خراسان  مدیران  و  استانداران  ساله  چندین 
ــبــرده اســت.  ن ــه  جــایــی  بـــرای رفـــع ایـــن مشکل راه ب
خراسان رضوی با وجود دارا بودن موقعیت راهبردی 
در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
مذهبی، سیاسی و امنیتی کشور، همواره با کاستی ها 
دست  مختلف  زمینه های  در  بسیاری  مشکالت  و 
فشارهای  نیز  در حال حاضر  است.  بوده  گریبان   به  
و  همه جانبه  تحریم های  از  ناشی  اقتصادی  سنگین 
نیز تبعات شیوع ویروس کرونا، بر دامنه این مشکالت 
افـــزوده  بــه حــدی کــه بسیاری از پــروژه هــای عــمــران و 
و  نبود  دلیل  به  این خطه  روستاهای  و  توسعه شهر 
یا حتی  و  مانده  زمین   بر  نیمه تمام  اعتبارات،  کمبود 

شروع نشده است.
قــانــون گــذاران، هر چه  و  دولتمردان  اگــر  تردید  بــدون 
سریع تر نسبت به تخلف و سرپیچی بانک ها )دولتی 
ارائه اطالعات شفاف و نیز تعهد به  از  و خصوصی( 
هزینه کرد سهم قانونی از منابع خود در همان محل 
به  و نسبت  ندهند  واکنش نشان  منابع،  این  جذب 
اصالح این روند تدبیری کارآمد اتخاذ نکنند؛ درصد 
راستای هدف  در  بانک ها همچنان  این  منابع  غالب 
ثروت اندوزی و نه توسعه و آبادانی این خطه، به کار 
گرفته خواهد شد؛ کما اینکه از گذشته تاکنون برای 

بسیاری از بانک ها چنین بوده است.
می دانیم  کــه  دارد  اهمیت  آنجایی  از  مــوضــوع  ایــن 
خراسان رضوی از نظر برخورداری از منابع بانکی پس 
از تهران رتبه دوم را در میان استان های کشور دارد؛ 
منابع در اختیار این بانک ها چندین برابر تمام درآمد 
و اعتبارات ملی و استانی است که آن  هم متأسفانه 
تا  گرفته  دولتمردان  بدعهدی  از  مختلف  دالیــل  به 
انفعال و ضعف مدیریت مدیران بومی نصف و نیمه 

نصیب خراسان رضوی می شود.
استان  پــروژه هــای  درصـــد   ۹۰ از  بیش  آنــکــه  مهم تر 
)نزدیک به ۴هزار پروژه( نیمه تمام و معطل اعتبارات 
بهره برداری  و  تکمیل  با  که  پروژه هایی  اســت؛  مانده 
از آن ها بدون تردید بسیاری از مشکالت کنونی این 
استان نظیر رکود واحدهای تولیدی، عقب ماندگی در 
متناسب،  و  مناسب  ارتباطی  راه هــای  از  بــرخــورداری 
سطحی،  آب هـــای  مهار  فــرســوده،  بافت های  احــیــای 
آبرسانی به روستاها، نابسامانی های متعدد در حوزه 

کشاورزی، حمل و نقل و... برطرف خواهد شد.

هاشم رسائی فر: حیران و مستأصل مانده بود که چه باید 
کشیدن  نفس  که  بــود  همسرش  به  حواسش  تمام  بکند. 
برایش سخت شده بود و صورتش قرمز. اما از وقتی که وارد 
اورژانس بیمارستان شده بود هر دقیقه به یک طرف پاسش 
می دادند. متصدی پذیرش اورژانس هم انگار نه انگار خیلی 
خونسرد چایی اش را می نوشید و اوضاع اورژانسی شوهر آن 

زن بینوا برایش تفاوتی نداشت!
نه ۴۳ ســال. ۵۰   ۵۰ نام خانوادگی؟.... سن مریض؟  و  نام 
سال یا ۴۳ سال؟ مگر فرقی هم می کند؟ بله. شرایط شوهر 
من اورژانــســی اســت چــرا ایــن قــدر از من ســؤال می کنید؟ 

شوهر شما نیم ساعت تا مردن هنوز وقت دارد!
این گوشه ای از گفت وگویی بود که همسر آن مرد با مسئول 
پذیرش بخش اورژانس بیمارستان قائم)عج( مشهد جمعه 
شب گذشته داشت. البته این قسمتی از نقل قول شاهدی 
کــرد. شاهدی  منتقل  ما  به  را  گفته هایش  که  است  عینی 
اورژانــس  به بخش  و  داشته  اورژانسی  بیماری  که خــودش 

بیمارستان مراجعه کرده است.
خیلی  مــا  مریض  اوضـــاع  اینکه  بــا  کنید  ــاور  ب می گوید:  او 
مساعد نبود و احتمال سکته مغزی می رفت وقتی شرایط 
کالً  بودند  مسافر هم  اتفاقاً  که  دیدم  را  و شوهرش  زن  آن 
همه چیز یادم رفت و آخر سر می خواستم به آن زن بگویم 

چطور می توانم به شما کمک کنم که زودتر شرایط پذیرش 
بیمارتان مهیا شود.

وی ادامه می دهد: هر بیماری که در نیمه شب به بیمارستان 
مراجعه می کند قطعاً شرایطی اورژانسی دارد و باید فوراً به 
بیمارستان  اورژانـــس  بخش  در  آنچه  امــا  شــود  رسیدگی  او 
قائم)عج( مشهد دیدم به هیچ وجه با این نکته تطابق نداشت 
که جان بیمار در اولویت است نه پرداخت هزینه، گرفتن کپی 
از دفترچه بیمه و... . این ها را می شود پس از ویزیت پزشک 
مکانی  اســم  اگــر  داد.  انجام  هم  بیمار  حــال  به  رسیدگی  و 
که بیماران همان ابتدا به آنجا مراجعه می کنند را اورژانس 
گذاشته اند باید اورژانسی هم به حال و وضع بیمار رسیدگی 

شود و گرنه دیگر نیازی به اینچنین بخشی نیست.
او همچنین اظهار می کند: همه جای دنیا به این نکته تأکید 
بــرای یک فرد  اورژانسی که  از مــوارد  دارنــد که در بسیاری 
بیمار اتفاق می افتد موضوع وقت از اهمیت باالیی برخوردار 
است و حتی خیلی از موارد بحث زمان طالیی برای نجات 
جان بیمار در میان است حاال با اینکه همه به این مسئله 
ــرای طــی مراحل  ب ــردن  ــدن و وقــت تلف ک واقفیم ســر دوانـ
پذیرش، گرفتن کپی از دفترچه و کارت ملی و... چه توجیهی 

می تواند داشته باشد؟
این شهروند در ادامه می افزاید: همه این داستان وقت گیر 

پــذیــرش بیمار بـــرای مــن کــه هــمــراه بــیــمــاری دیــگــر بـــودم و 
ــــس  چــنــد نــفــر دیــگــری کــه هــمــزمــان بــا مــا بــه بــخــش اورژان
بیمار  شد.  تکرار  بودند  کرده  مراجعه  قائم)عج(  بیمارستان 
ما که مشکوک به سکته مغزی بود و نیاز به رسیدگی فوری 
اورژانسی بود اما  داشت شرایطش مثل همان مرد مسافر 
تفاوتی  اورژانــس چندان  بخش  دوستان  برای  موضوع  این 
بس.  و  بود  پذیرش  مراحل  انجام  بود  مهم  آنچه  نداشت. 
در  کار  و  برخورد  نحوه  این  از  بودند  گالیه مند  هم  سایران 
بخشی که باید ثانیه ها در ابتکار عمل برایشان مهم باشد 
نه بی خیالی نسبت به اوضاع بیمارانی که وخامت حالشان 

آن ها را تا مرز از بین رفتن کشانده است. 
قدردان  همواره  روزنامه قدس  که  است  الزم  نکته  این  ذکر 
زحــمــات بــی دریــغ کــادر درمـــان در هــر بخش و هــر شهری 
بوده و هست و هیچ گاه بدرفتاری یک فرد را که می تواند 
ناشی از فشار کاری زیاد یا هر چیز دیگری باشد به حساب 
برای  روایت شد صرفاً  آنچه  و  نمی گذارد  درمانی  مجموعه 
اصالح ایرادهای احتمالی چه در حوزه کاستن از دغدغه ها 
و فشار کاری کارکنان بخش های پرمراجعه ای چون اورژانس 
و یا نظارت بر روابط معدود افرادی است که با کمی رفتار 
مجموعه  بــه  شــهــرونــدان  نگرش  تغییر  موجب  نامناسب 

خدوم کادر درمانی می شوند.

روایتی از چند ساعت حضور در اورژانس بیمارستان قائم)عج( مشهد

وقتی گرفتن کپی اولویت خدمات اورژانسی می شود!
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شفاف سازی عملکرد بانک ها
 الزمه توسعه خراسان رضوی

معاون مدیریت و هماهنگی امور زائران استانداری خبر داد

 کاهش 80 درصدی مسافران ورودی 
به خراسان رضوی در سال جاری 

معاون مدیریت و هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی 
گفت: ورود مسافر به این استان در ۱۱ ماه امسال در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال ۸۰ درصد کاهش یافته است.
محمدصادق براتی در گفت وگو با ایرنا افزود: از ابتدای امسال 
 تا پایان بهمن ماه ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۷۰۹ مسافر از طریق 
حمل و نقل عمومی جاده ای، ریلی و هوایی وارد استان شده اند 
که نسبت به پارسال ۸۰ درصد کاهش دارد. وی ادامه داد: امسال 
کاهش ورود مسافر به خراسان رضوی به ترتیب در سفر جاده ای 
عمومی ۸۷ درصد، ریلی ۷۵ درصد و هوایی ۶۷ درصد ثبت شده 
است. معاون مدیریت و هماهنگی امور زائران استانداری خراسان 
رضوی گفت: ورود مسافران به مشهد نیز به صورت میانگین 

۷۷.۵ درصد نسبت به پارسال کاهش یافته است.

در هزار و سی امین عمل 

 اهدای عضو به چهار بیمار 
زندگی دوباره بخشید

اهــدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به 

عضو شد.
به گــزارش وبــدا، مسئول واحــد فــراهــم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در هزار و سی امین 
عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی؛ آقای جهانبخش 
کچرانلوئی ۵۰ ساله که از بیمارستان امام حسن)ع( به واحد 
فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه 
مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی 
و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل 

جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی خاطرنشان کرد: کبد زنده یاد جهانبخش 
کچرانلوئی در بیمارستان منتصریه به آقای ۵۳ ساله ساکن 

مشهد پیوند و به بیمار زندگی دوباره ای بخشید.
وی گفت: قرنیه های مرحوم جهانبخش کچرانلوئی برای پیوند 

به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  فــراهــم آوری  واحــد  مسئول 
پزشکی مشهد افزود: قسمتی از پوست زنده یاد جهانبخش 
کچرانلوئی به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( برای 

پیوند ارسال شد.

دادستان عمومی و انقالب بیرجند تأکید کرد

تمامی صنوف آالینده تا پایان سال 
۱۴00 از شهر بیرجند خارج شوند

دادستان عمومی و انقالب شهر بیرجند گفت: پایان سال ۱۴۰۰ 
هیچ صنف آالینده ای در داخل شهر بیرجند نباشد و همه به 

سایت صنوف آالینده منتقل شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم علی نسایی در جلسه 
شورای شهر بیرجند با اشاره به اختالف ها در بحث مالکیت 
بخشی از اراضی صنوف آالینده و ادعای وقفی بودن آن اظهار 
کرد: اوقاف، شهرداری و ورثه واقف در این زمینه دغدغه هایی 

دارند که باید به آن توجه شود.
دادستان عمومی و انقالب بیرجند بیان  کرد: از طرفی ورثه 
واقف به دنبال اجرا شدن نیت آن مرحومه، اوقاف هم دغدغه 
نظارت بر اجرای نیت واقف مبنی بر تبدیل شدن آن اراضی به 
قبرستان عمومی و شهرداری هم بحث دغدغه اجرای صنوف 
آالینده را دارد. نسایی با بیان اینکه بر اساس مباحث مطرح 
شده ۱۱.۵ هکتار وقف بر قبرستان عمومی شده که اکنون در 
محدوده سایت صنوف آالینده است، ادامه  داد: پیشنهاد من 
این است که به انــدازه زمین وقف شده یعنی ۱۱.۵ هکتار در 

محل قبرستان جدید به این موضوع اختصاص داده شود.
نسایی گفت: وجود صنوف آالینده در مرکز استان و شهر 
بیرجند به هیچ وجه زیبنده نیست و زمینه ساز نارضایتی 

مردم است.
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قدسازخراسانشمالیگزارشمیدهد

سوز سرما در خرمن کشاورزان
حدود  ثانی: محمدزاده بجنورد-سمانه
ــزار نفری  از جمعیت  900هــ ۴۴ درصـــد 
اســتــان خـــراســـان شــمــالــی در روســتــاهــا 
سکونت دارند و ۳۷ تا ۴۲ درصد اشتغال 

این استان در حوزه کشاورزی است.
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه 
کشاورزی دارد که از این میزان ۳00 هزار 
هکتار زراعی و مابقی باغی است و بیش از 
۸0 هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این 

حوزه فعالیت می کنند.
ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی این 
هــزار  مختلف ۷۷  بخش های  در  اســتــان 
و ۵۷۲ میلیارد ریــال اســت که بیشترین 

تولیدات در بخش زراعی است.
ناخالص  تولید  از  سهم خراسان شمالی 
تمامی  در  ــد  درصــ کــشــور 0/6  ــی  داخــل
این  سهم  و  اســت  اقتصادی  بخش های 
استان از تولید ناخالص بخش کشاورزی 

کشور ۱.۱ درصد است.
این  اســت  اهمیت  که حائز  نکته ای  امــا 
اســت کــه ســاالنــه تنها حـــدود ۱۵درصـــد 
از اراضــی استان زیــر پوشش طــرح بیمه 

محصوالت کشاورزی قرار می گیرد.
اعالم سازمان جهاد کشاورزی  بر اساس 
ــای دهــه  ــرمـ خـــراســـان شــمــالــی تــنــهــا سـ
نخست اسفند سال جاری ۱۳۱میلیارد و 
تولیدی  واحد های  به  تومان  ۷۳۷میلیون 
حوزه کشاورزی و زیرساخت های زراعی و 

باغی استان خسارت وارد کرده است.
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد 
زمینه  این  در  کشاورزی خراسان شمالی 
می گوید: هر ساله در بهمن و اسفند ماه 
جبهه هوای سرد و بارش برف در استان 
وجود دارد که موجب سرمازدگی درختان 
ــادام و زردآلـــو  ــ در اســتــان بــه خــصــوص ب

می شود.
ماه  در 9  مــی افــزایــد:  نامور  عبدالحسین 
به  ریـــال  میلیارد  و ۱06  ــزار  امــســال ۱0هــ
که  شد  وارد  خسارت  استان  کــشــاورزان 

متأسفانه جبران نشد.
اینکه کــشــاورزان استان برای  بیان  با  وی 
منتظر  طبیعی  حــوادث  جبران خسارت 
می گوید:  دولــت هستند  تعهدات  انجام 
خسارت های بخش کشاورزی در سال99 
از ســرمــازدگــی، سیل، تگرگ و  ناشی  که 
طوفان بود، جبران نشد و فقط کشاورزانی 
که محصوالتشان زیر پوشش بیمه است، 

می توانند خسارت دریافت کنند.
نامور با بیان اینکه ۸۳ درصد خسارت ها 
مربوط به سرمازدگی است، ادامه می دهد: 
بخش های  در  خــســارت هــا  ــن  ای مجموع 
زراعت، باغبانی، تأسیسات، امور زیربنایی، 
دام، طیور و آبزیان بود که بخش باغبانی 

بیشترین خسارت را دیده است.
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان شمالی می گوید: در دهه 
نخست اسفند سال جاری ۱۳۱میلیارد و 
۷۳۷میلیون تومان به کشتزارها و باغات 
اســـتـــان خـــســـارت وارد شـــده اســـت که 
بیشترین این خسارت ها که در روزهای ۳، 
۷ و ۸ اسفند به بخش کشاورزی استان 
وارد شد در شهرستان های، بجنورد، مانه 
و سملقان، راز و جرگالن، فاروج و شیروان 
بود.نامور با بیان اینکه از سطح ۱۳۱هــزار 
و ۱۸9هکتاری که دچار سرمازدگی شدند 
تنها ۳9هکتار بیمه بودند می گوید: برای 
حمایت از کشاورزان در زمان بروز حوادث 
بر  از آن، هــمــواره  ناشی  و خــســارت هــای 
پــوشــش بــیــمــه ای تــأکــیــد شـــده اســـت و 
به  فقط  بیمه ای  غرامت های  هم  امسال 
بهره بردارانی که محصوالتشان را بیمه کرده 

بودند، تعلق می گیرد.
وی اظهار مــی دارد: سال گذشته با توجه 
به شرایط حمایتی پیش آمده، مجوز هایی 
داده شد که جبران خسارت شود، اما پس 

بیمه،  دارای  از محصوالت  غیر  به  آن  از 
خسارتی جبران نشد.

کاهش تولید محصول»
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد 
اینکه  بیان  با  کشاورزی خراسان شمالی 
شکوفه زودهنگام درختان خطر سرمازدگی 
محصول  تولید  کاهش  احتمال  و  باغ ها 
را در پی خواهد داشت، تصریح می کند: 
افت دما و خطر سرمازدگی باغ ها سبب 
نگرانی باغداران می شود؛ چرا که بسیاری 
تولید  طریق  از  روستایی  خانواده های  از 
ــــروش مــحــصــول بــاغــی امــــرار معاش  و ف
مه پاشی  اینکه  به  اشــاره  با  می کنند.وی 
بــا آب در شــب مــانــع یــخ زدگــی درخــتــان 
می شود، بیان می کند: در باغاتی که وارد 
مرحله گل دهی شده اند با سوزاندن کاه و 
کلش و حفظ تاج درخت می توان مانع از 

سرمازدگی درختان شد.
او خاطرنشان می کند: در باغاتی که هنوز 
گل نداده اند فرصت برای استفاده از روغن 
ولک وجود دارد و این مهم سبب به تأخیر 

انداختن گل دهی می شود.
نامور با تأکید به اینکه باغداران باید از هرس 
کنند، می گوید:  ــودداری  خـ جــداً  درختان 
باغات، تنظیم درجــه حرارت  آبیاری کف 
داخل گلخانه ها و استحکام پوشش آن ها 
و همچنین پوشش نهال های تازه کشت 

 شده می تواند مانع از یخ زدگی شود.

 عدم دریافت خسارت »
ناشی از سرمازدگی 

سملقان،  و  مانه  بجنورد،  مــردم  نماینده 
گرمه، جاجرم و راز و جرگالن نیز در گفت وگو 
بیشتر کشاورزان  ما می گوید:  با خبرنگار 
از  ناشی  نتوانستند خسارت  استان  ایــن 
سرمازدگی محصوالت زراعــی و باغی را از 
بیمه دریافت کنند، در حالی که در سال 
جاری دو بار محصوالتشان دچار سرمازدگی 
شـــده اســت.مــحــمــد وحــیــدی مــی افــزایــد: 
موضوع دریافت نکردن خسارت سرمازدگی 
ــرده و خواستار  ک ــر کشور مطرح  وزی بــا  را 
مساعدت شدیم و قول مساعد نیز گرفتیم.
خــراســان  شهرستان  پنج  مـــردم  نماینده 
محصوالت  در  مــی دهــد:  ــه  ــ ادام شمالی 
باغی درآمــد برخی از کــشــاورزان به صفر 
رسیده و زندگیشان با خاک یکسان شده 
است که حتماً باید تدابیری در خصوص 
اندیشیده  و  کم بهره  بالعوض  تسهیالت 
کشاورزان  انتظار  می افزاید:  شود.وحیدی 
استان ایــن اســت که بخش کــشــاورزی در 
حوزه تسهیالت حمایت ویژه شود.وی ادامه 
می دهد: گرانی های سرسام آور بذر، کود و 
نهاده های دامی همت بانک ها را می طلبد 
که بخش های تولیدی و زیرساختی اقتصاد 

کشاورزی را بیشتر کمک کنند.

مدیرگمرکاستان:

 واردات کاال به خراسان شمالی 
49 درصد افزایش یافت

ــمـــرک  ــر گـ ــ ــدیـ ــ ــارقـــــــــدس:مـ ــ ــگ ــ ــرن ــ ــب بـــــجـــــنـــــورد-خــ
درصــــــدی  ۴9 ــش  ــ ــ ــزای ــ ــ اف از  شـــمـــالـــی  ــان  ــ ــراســ ــ  خــ
میزان واردات در ۱۱ ماه سال جاری به این استان خبر 
ــواد جعفری در گفت وگو با خبرنگار مــا، میزان  داد.جـ
واردات کاال به استان را در ۱۱ ماه سال جاری از نظر وزنی 
9هزار و ۱۸۱ تن و از نظر دالری ۴۳ میلیون و ۴۸۴ هزار و 
۵۸۷ دالر عنوان کرد و افزود: این در حالی است که در 
مدت مشابه سال گذشته میزان واردات به استان ۳هزار 
و 9۴۳ تن به ارزش ۲9 میلیون و ۲۷۳هزار و 9۴۱ دالر بود.
واردات  آمــار نشان می دهد میزان  این  داد:  ادامــه  وی 
در ســال جــاری نسبت به مــدت مشابه ســال گذشته 
از نظر وزنــی ۱۳۳ تن و از نظر ارزش دالری ۴9 درصد 
افزایش داشته است.جعفری بیان کرد: عمده این کاالها 
از کشورهای چین، ترکیه و آلمان وارد شده و شامل: 
ماشین آالت قالب گیری، نیکل، پارچه، قطعات کنتور آب، 
الکترود زغالی، کیسه کلوست، موز، دستگاه خط تولید 

ماسک، دستگاه کمباین، شیرینی و برنج است.

شاعر نيشابوري برگزیده مهرواره 
سراسري » شعر وحدت« 

شاکری،  ســادات  معصومه  قــدس: خبرنگار نیشابور-
سراسری  مهرواره  نخستین  برگزیده  نیشابوری  شاعر 

شعر وحدت شد.
نخستین »مهرواره سراسری شعر وحدت« که با هدف 
تکریم شخصیت آسمانی و وحدت آفرین پیامبر اسالم 
حضرت محمد مصطفی)ص( برگزار شد همزمان با عید 
بــزرگ مبعث برگزیدگان خود را در بخش های گوناگون 
معرفی کرد.برگزیدگان نخستین مهرواره سراسری شعر 
وحدت با برپایی آیین پایانی در تاالر سوره حوزه هنری در 
تهران معرفی شدند.معصومه سادات شاکری، شاعر جوان 
نیشابوری در بخش نو )نیمایی، سپید و آزاد( برای شعر 
»زنی که شاعر است« برگزیده این جشنواره سراسری شد.

رئیسسازمانبرنامهوبودجهاستانخبرداد

شدت کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی در خراسان رضوی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی 
گفت: اگرچه نرخ بیکاری در استان به زیر ۷ درصد 
رسیده، اما بر اساس آمارها نرخ مشارکت اقتصادی 
استان نیز حدود ۵.۱ درصد نسبت به سال گذشته 

کاهش داشته است.
خصوص  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  جمشیدی  رضــا 
هدف گذاری برای کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴00 در 
خراسان رضوی اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه در 
زمینه کاهش نرخ بیکاری هدف گذاری بر این بود تا نرخ 
بیکاری در استان به زیر ۷ درصد برسد. دو نوع کاهش 
نرخ بیکاری وجود دارد، به گونه ای که نرخ مشارکت 
اقتصادی ثابت بوده یا افزایش پیدا کرده و جمعیت 

بیکار کاهش و اشتغال زایی انجام شود.
اقتصادی  مشارکت  نــرخ  کاهش  علت  مــورد  در  وی 
برای  از مهم ترین دالیــل  کــرد: متأسفانه یکی  عنوان 
کاهش این مشارکت اقتصادی شیوع بیماری کرونا در 
یک سال اخیر و همچنین اعمال تحریم ها بر کشور 
است. اگرچه شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در 
کل کشور هستیم اما این موضوع شدت بیشتری در 
خراسان رضوی داشته است. این مسئله نیز به خاطر 
ترکیب تولید ناخالص استان است. حدود 6۸ درصد 
تولید ناخالص استان بر پایه بخش خدمات است و 
این خدمات بر اساس حضور زائران انجام می شود که 
به دلیل عدم حضور زائران در شرایط شیوع بیماری 
کرونا سهم استان در نرخ مشارکت نسبت به کشور 

کاهش پیدا کرده است.
وی در مورد هدف گذاری برای کاهش نرخ بیکاری در 
استان در سال ۱۴00 خاطرنشان کرد: با وجود اینکه 
نرخ بیکاری در استان برای فصل پاییز ۵.۱ درصد بوده 
اما این میزان برای استان مطلوب نیست. اگر وضعیت 
شیوع کرونا به همین منوال طی شود در زمینه کاهش 
تا به  نرخ بیکاری جای امیدواری زیادی نخواهد بود 

هدف مطلوب برسیم.
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شماره 9488  ویژه نامه 3867 

پ
/9
90
32
28

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

ط
/9
91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

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

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

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

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
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
91
17
67

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

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
90
37
13

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

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

قالی شوییمشاورین امالکخودروهای فرسوده

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

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

ط
/9
90
06
79

پ
/9
90
33
17

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



روی خط حادهثروی خط حادهث خبرخبر
با تالش پلیس خراسان جنوبی صورت گرفت

 کشف یک تن موادمخدر
 از دو خودرو

عملیات  در  گفت:  خراسان جنوبی  فرمانده انتظامی 
مواد  بــزرگ  باند  قاین یک  پلیس شهرستان  مأموران 
مخدر متالشی و درپی آن بیش از یک تن مواد مخدر 

کشف شد.
ــزارش قــدس حاکی اســت، ســردار ناصر فرشید در   گ
با قاچاق  تشریح ماجرا اظهار کرد: در راستای مبارزه 
موادمخدر، مأموران انتظامی پاسگاه »بیهود« شهرستان 
قاین هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به دو 
سواری پژو 405 مشکوک شده و به رانندگان خودروها 

دستور ایست دادند.
وی بیان کــرد: رانــنــدگــان هــر دو خـــودرو بــا بی توجهی 
به فرمان ایست از محل متواری شدند و پس از طی 
مسافتی وقتی عرصه را بر خود تنگ دیدند  با رها کردن 
خودروها متواری شدند، اما این کار هم فایده ای نداشت.
اين  در  داد:  ادامـــه  خراسان جنوبی  فرمانده انتظامی 
عمليات ضمن دستگيری چهار قاچاقچی موادمخدر و 
متالشی شدن این باند، در بازرسی از خودروها بیش 
 از یک تن موادمخدر شامل 920 کیلوگرم حشیش و 

140 کیلوگرم تریاک کشف شد.

پیش از خروج از کشور برخورد شد

 ضبط محموله پول قاچاق
 از دو تبعه خارجی  

مقادیر  کشف  از  خــراســان رضــوی  مــرزبــانــی  جانشین 
قابل توجهی پول نقد توسط مرزبانان هنگ تایباد خبر 
داد.سرهنگ پارسافر در تشریح این خبر به قدس گفت: 
 17 بازرسی  و  ایست  در  مستقر  هنگ تایباد  مرزبانان 
شهریور موفق شدند در دو عملیات جداگانه 890 میلیون 

ریال پول نقد را کشف کنند.
وی ادامه داد: مرزبانان هنگ تایباد مستقر در ایست و 
بازرسی 17 شهریور پس از بررسی دقیق وسایل همراه 
داشتند،  را  از کشور  خــروج  کــه قصد  افــغــان  تبعه   دو 
890 میلیون ریال وجه رایج جمهوری اسالمی ایران را که 
به صورت بسیار ماهرانه در بین وسایل جاسازی شده 
را  کشف کردند.جانشین مرزبانی استان تصریح  بود 
کرد: خروج غیرقانونی وجه رایج جمهوری اسالمی ایران 
از کشور ممنوع است، از همین رو دو تبعه افغان مذکور 
توسط مرزبانان به عنوان متهم دستگیر و راهی مراجع 

ذی صالح شدند.

در بشرویه رخ داد

قتل با چاشنی عصبانیت 

حسین مـرتضـوی: فردی که با چند ضربه چوب به 
دستگیر  رساند،  قتل  به  را  او  16ساله  نوجوان  سر 

شد.
خسروی، دادستان شهرستان بشرویه، در گفت وگو 
با خبرنگار ما گفت: حوالی ساعت 19:18 چهارشنبه 
شب گذشته )20 اسفند( گزارش ایراد ضرب و جرح 
منجر به مصدومیت نوجوانی ١6ساله اهل بشرویه به 

فوریت های پلیسی ١١٠ اعالم  شد.
ــبــودن حـــال مــصــدوم  ــه مــســاعــد ن وی گــفــت: نــظــر ب
مراتب بالفاصله با قاضی کشیک دادسرا هماهنگ 
و دســتــورات قضایی در راســتــای اعـــزام مــصــدوم به 
بیمارستان و شناسایی و بازداشت متهم صادر شد، 
بیمارستان  به  اعــزام  از  پس  مصدوم  متأسفانه  امــا 

فردوس فوت کرد.
وی افزود: در ادامه متهم به قتل دستگیر و به دادسرا 
نوجوان  قتل  به  اولیه  تحقیقات  در  او  شد.  منتقل 
اعتراف و بیان کرده من از مقتول خواستم  کاری را 
انجام دهد و چون او حرف من را گوش نکرد با چوب 

چند ضربه به سر او زدم. 
به  متهم  اولیه  اعتراف های  در  داد:  ادامــه  خسروی 
قتل که از بستگان نسبی مقتول هم هست، علت 
کرده  بیان  لحظه ای  عصبانیت  از  ناشی  را  اقدامش 

است.
نوجوان  قتل  پرونده  کرد:  تصریح  بشرویه  دادستان 
اسالمی  انــقــالب  و  عمومی  ــرای  ــ دادسـ در  ــه  ١6ســال
با قرار مناسب  شهرستان بشرویه تشکیل و متهم 

بازداشت و روانه زندان شد.
خسروی در پایان افزود: توصیه ما به شهروندان عزیز 
به  و رسیدگی قضایی  پایان تحقیقات  تا  این است 
این پرونده و صدور حکم قطعی در مرجع صالح از 
این زمینه چه  هر گونه اظهارنظر و پیش داوری در 
مجازی   فضای  بستر  در  چــه  و  عمومی   فضای  در 

خودداری کنند.

ــای دقــیــق و  ــا ردزنـــی هـ عقیل رحــمــانــی: ب
شبانه روزی کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم 
خــشــن پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی، 
پرونده سارقان مأمورنما که قاچاق دارو هم 

می کردند، بسته شد.
با وصول چندین شکایت مشابه از سوی 
شهروندان به اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگــاهــی خــراســان رضـــوی و بــررســی اولیه 
رئیس  »قنبری«  سرهنگ  توسط  ماجرا 
این اداره، تصمیم گرفته شد با توجه به 
اینکه افراد مذکور در پوشش مأمور اقدام 
شهروندان  از  وحشتناک  سرقت های  به 
مــیــز سرهنگ  روی  پـــرونـــده  ــد،  ــردن مــی ک
»میش مست« رئیس دایره مبارزه با جرایم 
خشن پلیس آگاهی استان قرار گیرد تا با 
اقدام های فنی و پلیسی هرچه سریع تر رد 

متهمان زده شود.
از همین رو رئیس دایــره مبارزه با جرایم 
کار  را در دستور  خشن، بررسی موضوع 
قرار داد و یک تیم از مأموران زبده این اداره 

را هم مأمور پیگیری ماجرا کرد.

سارقان کارت بانکی را با رمزش »
می بردند

بیان  بــرای  را  پرونده  پلیس شکات  وقتی 

ســرنــخ هــای  آوردن  بــدســت  و  اظـــهـــارات 
احــتــمــالــی  از مــاجــرا بــه پلیس آگــاهــی 
فراخواند، معلوم شد پس پرده زورگیری های 
اتفاق افتاده در مناطق مرکزی شهر مشهد، 
ســه جـــوان حــضــور دارنـــد کــه در پوشش 
مأمور، راه شهروندان را در مناطق خلوت 
سد کرده و از عده ای در همان محل اقدام 
به سرقت وجوه نقد می کرده و کارت بانکی 
و رمز عابربانک آن ها را هم با تهدید بدست 
می آوردند و به برداشت از کارت بانکی و 
خالی کردن حساب شکات اقدام می کردند.
روز تالش  از چند  پــس  و  ایــن مرحله  در 

ــوران پــلــیــس آگــاهــی  ــ ــأم ــ ــه روزی، م ــ ــان ــ ــب شــ
از  یکی  هویت  توانستند  خــراســان رضــوی 
متهمان را که حدوداً 18ساله بود شناسایی 
کنند. به این واسطه کارآگاهان توانستند 
ــن فرد  پــی ببرند کــه دیــگــر  همدستان ای
هم که بین 18 تا 20 سال سن دارند، کجا 
مخفی شده اند. تحقیقات تکمیلی پلیس 
این ماجرا را هم رو کرد که سارقان مأمورنما 
در انجام جرایم صورت گرفته پالک خودرو 

خود را هم مخدوش می کردند.

سایه سنگین پلیس روی سر سارقان »
پلیسی،  اقــدامــات  ایــن سلسله  از  پــس 

ــه اطـــالع مــقــام قــضــایــی رسید  مــاجــرا ب
نیز  بــانــد  اعــضــای  دســتــور دستگیری  و 
صادر شد. از همین رو سحرگاه و زمانی 
که متهمان در خــواب به سر می بردند، 
در  که  مأمورنما   سارقان  اختفای  محل 
به  بود  واقــع شده  پیروزی  بولوار  حوالی 
محاصره کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم 
خشن پلیس آگاهی استان درآمد و آن ها 

دستگیر شدند. 
بازرسی خانه  به  اقدام  مأموران  همزمان 
امــن ســارقــان کــرده و مشخص شد این 
از مردم  افــراد نه تنها دست به زورگیری 
ــای  مــی زدنــد بلکه در امــر قــاچــاق داروهـ
دستی  هم  خارجی  آمپول های  و  نیروزا 
برآتش دارند. به این واسطه محموله ای 
هم  تومان  میلیون  حــدود 180  ارزش  به 
کشف و به همراه متهمان دستگیر شده 
به مقر پلیس آگاهی استان منتقل شد.

مواجهه  در  شــکــات  تــمــامــی  ــه  ــ ادام در 
حــضــوری صـــورت گــرفــتــه، اعــضــای باند 
سارقان مأمورنما را شناسایی کردند و به 
این واسطه متهمان هم به جرایم ارتکابی 
اعتراف کرده و با توجه به احتمال افزایش 
تحقیقات  آن هـــا،  مجرمانه  اقـــدام هـــای 

پلیسی در این زمینه ادامه دارد.

عملیات پلیس چُرت مجرمان را پاره کرد

کشف داروهای قاچاق از سارقان مأمورنما 

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 
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 سال سی و چهارم  
شماره 9488  ویژه نامه 3867 

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  رحمانی:  عقیل 
مشهد خبر داد: در پی سه عملیات مأموران یگان حفاظت 
محیط زیست مشهد موفق به کشف بیش از 200 طوقه 

قرقاول و 28 گونه کمیاب الک پشت شدند.
مرتضی شیرزور در تشریح نخستین اقدام مأموران یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد بیان کرد: با 
اعالم ماجرا از سوی دوستداران محیط زیست به نیروهای 
این یگان مبنی بر فعالیت گسترده یک شکارچی پرندگان 
وحشی در منطقه رضویه، برای بررسی چند و چون کار 
گروهی از مأموران به منطقه اعزام شدند.در پی این اقدام  
و حضور مأموران یگان حفاظت محیط زیست مشهد 
در منطقه یاد شده، سرانجام چند ساعت دوربین کشی 

موجب شد فرد متخلف که یک تورهوایی شکار پرندگان 
با خود همراه داشــت، شناسایی و دستگیر شود.رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست مشهد ادامه داد: همچنین 
در اقدامی دیگر که براساس اطالعات میدانی جمع آوری 
شده صورت گرفت، مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
به سراغ فردی رفتند که به صورت غیرقانونی به تکثیر و 
پرورش قرقاول در یک واحد صنعتی اقدام کرده بود. وی 
تصریح کرد: پس از هماهنگی های الزم و ورود به محل 
که  قــرقــاول  طوقه   200 شــد  معلوم  حیوانات  نگهداری 
هیچ گونه مجوزی برای تکثیر و نگهداری آن ها از مراجع 
مربوط اخذ نشده، در محل قرار دارند. در ادامه قرقاول ها 

جمع آوری و به محل امن منتقل شدند.

شیرزور در تشریح آخرین عملیات مأموران یگان حفاظت 
مشهد که به کشف گونه  کمیاب الک پشت  منجر شد، 
بیان کرد: در پی بازدیدهای معمول مأموران این یگان از 
برخی واحدهای صنفی در مشهد، 28 الک پشت خزری 
داخــل یک  از  بودند  ــاارزش  بـ و  کمیاب  گونه های  از  که 
فروشگاه آکواریوم کشف شد. در حالی که مشخص شد 
این گونه ها در شرایط بسیار نامناسبی نگهداری می شوند،  
به سرعت الک پشت ها از محل خارج و در مکان مورد 
تأیید تیمار شدند.وی گفت: در ادامــه با هماهنگی های 
صورت گرفته تمامی الک پشت ها به زیستگاه خود در 
حوالی شهر ساری منتقل و رهاسازی شدند. این مقام 
مسئول در پایان بیان کرد: در رابطه با این سه عملیات، 
چهار نفر دستگیر که تمامی آن ها پس از تکمیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف28گونهارزشمندالکپشت

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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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 
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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 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498
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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205
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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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به یک نفر خانم
تسلط کامل به کارهای 

شهرداری و نظام مهندسی 
جهت مدیریت قسمت اداری 
شرکت ساختمان سازی در 

محدوده طالب نیازمندیم
09381064009 حیدری

به تعدادی نیروی کار خانم 
و آقا برای هتل نیازمندیم

38541818
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034
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آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

 

آموزشگاه های
تخصصی

 

کرایه چی
 

منشی و تایپیست
 

کارگر ساده
 

تابلوسازی
 

آژانس های مسافرتی
 

خرید و فروش
ضایعات

 

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
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قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ج
/9

90
97

23

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین صادق زاده

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
6007

 به نشانی:  حاشیه دالوران مغازه اول سمت چپ
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155106042
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جواد فتحانی

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
8089

 به نشانی:  گاز شرقی نبش نبوت9
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151207599
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91
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00



خبرخبر گفت  و گوگفت  و گو
رئیس شورای شهر تشریح کرد

 سایه روشن های مصوبه وام 
500 میلیاردی شهرداری تربت جام 

رئیس شورای اسالمی شهر تربت جام از اجرایی شدن 
بدهی های  تهاتر  و  تسویه  »و«  بند  فرصت  مصوبه، 
دســتــگــاه هــای دولــتــی بــه شــهــرداری تــربــت جــام خبر 
داد و گفت: در این مصوبه به شهرداری اجازه داده 
شده مبلغ 500 میلیارد تومان از بانک های عامل وام 

دریافت نماید.
در  دامــن پــاک  مصطفی  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: درآمدهای شهرداری 
به شدت اُفت کرده است، شرایط بد اقتصادی، نبود 
اعتبارات دولتی و کاهش ساخت وساز منجر به کمبود 
اعتبارات در این نهاد غیردولتی شده است و شورای 
اســالمــی پنجم بــا رایــزنــی هــای شــهــردار وقــت نسبت 
اداره هـــا در ســال 98 طی یک صورتجلسه  به بدهی 
بدهی  پرونده  و  قانون شهرداری  ماده 77  کمیسیون 
بــا دســتــگــاه هــای اجــرایــی مــورد  عـــوارض ساختمانی 
نهایی  رأی  جـــاری  ســال  در  و  گــرفــت  قـــرار  رسیدگی 
کمیسیون از طریق اجرای ثبتی به همان اداره ها ابالغ 

و اخطار شده است. 
مصوبه ای  از  تربت جام  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس 
که در اسفند سال جــاری با اکثریت آرا تصویب شد 
بند  فرصت  از  استفاده  بـــرای  افـــزود:  و  گفت  سخن 
»و« تبصره 5 ماده واحد قانون بودجه سال 98 کشور 
موضوع تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص 
حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یاد شده 
غیردولتی  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  یا  دولــت  به 
و  اســت  خزانه  تسویه  )اوراق(  اسناد  طریق صــدور  از 
اجرایی شدن مصوبه، فرصت بند »و« تسویه و تهاتر 
بدهی های دستگاه های دولتی به شهرداری تربت جام، 
 در ایــن مصوبه به شــهــرداری اجـــازه داده شــده مبلغ 
500 میلیارد تومان از بانک های عامل وام دریافت نماید.
اجرایی  دستگاه های  به  بدهی  شــهــرداری  گفت:  وی 
ندارد و برای دریافت مطالبات 800میلیارد تومانی خود 
باید از بانک های عامل وام دریافت نماید و با دریافت 
خواهد  بدهکار  به طورقطع  تومانی  500میلیارد  وام 
شد و توان پرداخت آن را نخواهد داشت و بند »و« 
این امکان را خواهد داد تا بدهی شهرداری از طریق 

مطالبات دستگاه های اجرایی پرداخت شود.
ــــزود: اجــرایــی شــدن مصوبه  ــه اف ــاک در ادامـ دامـــن پ
تربت جام،  انطباق  کمیته  همکاری  طریق  از  بند»و« 
و  بودجه خــراســان رضــوی  و  برنامه  ریاست ســازمــان 
مــردم تربت جام در مجلس شــورای اسالمی  نماینده 
استانی  مسئوالن  کمک  و  بــود  خــواهــد  امکان پذیر 
وام  تــا  کند  کمک  مصوبه  ایــن  تسریع  در  می تواند 
500میلیارد تومانی حاصل شود که با اعتبارات 10 سال 

شهرداری برابری می کند.
ادامــه  ایــن عضو شــورای اسالمی شهر تربت جام در 
به  می توان  مصوبه  این  اجرایی شدن  با  کــرد:  اظهار 
گذشته  از  بیشتر  شهرداری  پایدار  درآمدهای  ایجاد 
امیدوار بود و برای هزینه وام دریافتی از بانک عامل 
خصوص  در  تربت جام  شهر  اسالمی  شــورای  قطعاً 
توجه به منافع عمومی شهر و مردم مصوبات دیگری 
خواهد داشت و روند سرمایه گذاری و خدمات عمرانی 

بیشتری در دستور کار شهرداری قرار خواهد گرفت.
وی اعـــالم کـــرد: اعــتــبــارات شــهــرداری تربت جــام در 
سال 1400 مبلغ 67میلیارد تومان است که 60درصد 
عمرانی و 40درصــد جــاری خواهد بود که امیدواریم 
با توجه به شرایط اقتصادی و رکود ساخت وساز این 

بودجه محقق شود.
نیزدر گفت وگو  تربت جام  فرماندار  مرتضی حمیدی، 
برای  انطباق  کمیته  کــرد: هنوز  اظهار  ما،  با خبرنگار 
مصوبه  اگر  اما  است  نشده  برگزار  »و«  بند  مصوبه 
ــرای دریــافــت وام  ب شـــورای اسالمی شهر تربت جــام 
500میلیارد تومانی روند قانونی را طی کرده باشد و در 
جهت منافع عمومی شهر باشد قطعاً مورد موافقت 

قرار خواهد گرفت.
شهردار تربت جام هم با ذکر این مطلب که 800میلیارد 
تومان از اداره های شهرستان طلبکار هستیم، گفت: 
و  شــهــرداری  خدمات  حجم  و  گستردگی  به  باتوجه 
نبود درآمد کافی، متأسفانه با مشکالت عدیده ای از 
جمله فرسودگی ناوگان موتوری، هزینه گزاف آسفالت 
و سنگفرش معابر و نیاز مبرم به ماشین آالت راه سازی، 

خودرو نردبان تلسکوپی آتش نشانی روبه رو هستیم.
800میلیارد  بدهی  کــرد:  خاطرنشان  محرمی  عباس 
تومانی در سامانه سماد ثبت گردیده و همچنین رأی 
کمیسیون مــاده 77 نیز بابت هر کــدام از اداره هــا به 
صورت مجزا دریافت شده است و با توجه به فرصت 
بند )و( تبصره 5 قانون بودجه کشور و به منظور تسویه 
ــا بــا ایــن شــهــرداری، شـــورای شهر این  بدهی اداره هــ

مصوبه را داشته است.

 توزیع بیش از2هزار بسته معیشتی 
در آستانه نوروز همدلی 

ســرور هــادیــان: در مشهد توزیع بیش از 2هــزار بسته 
معیشتی در آستانه نوروز همدلی انجام شد. 

مدیرعامل بنیاد نیکوکاری ایرانیان در گفت وگو با قدس 
ضمن اعــالم این خبر گفت: این چهارمین سال پیاپی 
شهر،  نیک اندیشان  از  ــعــدادی  ت همت  بــه  کــه  اســت 
بسته های معیشتی را برای استفاده نیازمندان در ایام 

نوروز آماده می کنیم و به دستشان می رسانیم. 
از 2 هـــزار بسته  افـــزود: بیش  کــروژدهــی  محمدجعفر 
حمایتی نوروزی با کمک سپاه امام رضا)ع( در محل سالن 
فردوسی نمایشگاه بین المللی مشهد بسته بندی شد که 

شامل 10 قلم کاالی اساسی زندگی روزمره افراد است.
وی خاطرنشان کــرد: ایــن بسته ها با کمک مــردم تهیه 
شده است و بین خانواده  زندانیان، دانش آموزان حاشیه 
شهر، پاکبانان و کارگران فضای سبز، مددجویان بهزیستی 
روستا های  از  بعضی  در  همچنین  و  امـــداد  کمیته  و 
کم برخوردار از طریق دفاتر تسهیلگری مرتبط با سازمان 
بازآفرینی توزیع خواهد شد. مدیرعامل این بنیاد نیکوکاری 
تصریح کرد: از ابتدای شیوع کرونا در مشهد طرح تهیه و 
بسته بندی بسته های معیشتی برای نیازمندان در اولویت  

فعالیت های این بنیاد قرار گرفته است.
وی درخصوص محتوای داخل این بسته ها بیان کرد: ارزش 
ریالی هر بسته بیش از 2  میلیون و 300 هزار ریال و شامل 
برنج، روغن، ماکارونی، عدس، سیب زمینی، شیرینی، چای 
و شکر، رب، کیک و... است و بین نیازمندانی که به دنبال 
شیوع بیماری کرونا شغل و درآمد خود را از دست داده و 

قادر به تأمین مایحتاج غذایی خود نیستند، توزیع شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی:

طرح منع تردد شبانه خودروها 
منطقه ای می شود

تکتم بهاردوست: رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: 
براساس آخرین اخبار طرح منع تردد شبانه قرار است 
منطقه ای اعمال شود به این شکل که در هر استانی با 
توجه به وضعیت آن شهر در بحث شیوع بیماری کرونا 

اجرا خواهد شد.
سرهنگ حسین میش مست در توضیح جریمه های 
ورود به شهر مشهد در ایام نوروز 1400 با توجه به شیوع 
بیماری کرونا به قدس آنالین گفت: همان طور که پیشتر 
کــرده ایــم در بحث پالک های غیربومی  اعــالم  بارها  هم 
به  ورود  ــازه  اجـ استانی  بــرون  چــه  و  استانی  درون  چــه 
 شهر مشهد را ندارند در غیر این صورت شامل جریمه 
500 هــزار تومانی خواهند شــد.وی همچنین در پاسخ 
به این پرسش که یک خــودرو پس از خروج از شهر تا 
شهر مقصد و عبور از شهر های مختلف چند بار جریمه 
می شود، ادامه داد: این طرح جدید فقط ورود به محور 
و مخصوص به شهر مشهد است و برای دیگر شهرها 
هیچ منعی وجــود نــدارد و ممنوعیت فقط شامل شهر 
مشهد است که در هفت نقطه ورودی مشهد همکاران 
ما به شکل پست های استقراری حضور دارند و به شکل 
فیزیکی و حضوری اعمال قانون می کنند. مضاف بر اینکه 
توسط دوربین هایی که در این مسیر ها قرار دارند اعمال 

قانون به شکل سیستمی هم انجام می شود.
وی در توضیح بیشتر نحوه اعمال قانون گفت: ما فقط 
پالک هر خودرو را بررسی می کنیم و اینکه کسی بگوید در 
این شهر مشغول به کارم یا سکونت دارم این ها هیچ کدام 
قابل قبول نیست حال اگر در ادامه این طرح پیوستی به 
دست ما برسد که کسی که ساکن مشهد است به خاطر 
شغلش مجبور اســت از شهر خــارج و مجدد به شهر 

برگردد همکاری الزم خواهد شد.

زیرساخت های سنتی دیگر پاسخگو نیستند

آموزش؛ حلقه گمشده صنعت گردشگری 
مهدیه قمری: صنعت گردشگری یکی از 
قدرتمندترین حوزه های اقتصادی جهان 
با   2010 ســال  از  که  می شود  محسوب 
بــه صورتی  بـــوده،  رشــد بسیاری هــمــراه 
که موجب شد تا از سال 2018 سرعت 
نــرخ رشــد اقتصاد  از  ایــن صنعت  نــرخ 
جهانی پیشی بگیرد، اما به نظر می رسد 
شیوع ویروس کرونا همه برنامه ریزی های 
گردشگری  صنعت  حــوزه  در  اقتصادی 

جهان را به هم ریخت.
محدودیت های  مــی دهــد  نشان  آمــارهــا 
از اسفند  ناشی از شیوع ویــروس کرونا 
مــاه امسال  پــایــان دی  تــا  ســال گذشته 
ریال  میلیارد   100 و  هــزار   39 میزان  به 
رضوی  خــراســان  گردشگری  صنعت  به 
خسارت وارد کرده، این در حالی است 
که این وضعیت با تعطیل کردن اجباری 
واحـــدهـــا و تــأســیــســات گـــردشـــگـــری و 
این  فعاالن  به  بیکاری گسترده  تحمیل 
در  بسیاری  بروز مشکالت  حوزه سبب 
صنعت گردشگری خراسان رضوی شده 
وقــتــی گسترده تر  مــشــکــالت  ایـــن  ــود.  بـ
شیوع  از  پیش  مشکالت  کــه  مــی شــود 
صنعت  مختلف  حـــوزه هـــای  در  ــا  کــرون
گردشگری هم به این موارد اضافه  شود.

به  از مشکالتی که در سال 2017  یکی 
دلیل انتخاب مشهد به عنوان پایتخت 
بود،  مطرح شده  اسالم  فرهنگی جهان 
زبــان  جمله  از  الزم  آمـــوزش هـــای  نــبــود 
ناوگان  رانــنــدگــان  بــه  عربی  و  انگلیسی 
عمومی در برخورد با گردشگران خارجی 
ــود، مــوضــوعــی کــه هــر ســـال بــه دلیل  بـ
مــیــزان بـــاالی زائــرپــذیــری در دوره هــایــی 
آخر  دهــه  و  تابستان  ــوروز،  ــ ن همچون 
برنامه ریزی  فرصت  و  امکان  صفر،  ماه 
در  گردشگری  صنعت  مسئوالن  بــه  را 
خراسان رضــوی نــداده بــود. حال سؤال 
در  کرونا  ویــروس  شیوع  آیــا  اینجاست 
صنعت  ایــن  به  که  خسارت هایی  کنار 
برنامه ریزی  فرصت  توانست  کــرد،  وارد 
جمله  از  زیرساخت هایی  ایــجــاد  بـــرای 
آموزش به فعاالن این صنعت را فراهم 

کند یا خیر؟

جای خالی آموزش های حوزه »
گردشگری در مشهد

جامعه شناسی  پــژوهــشــی  ــروه  ــ گ مــدیــر 
گــردشــگــری پــژوهــشــکــده گــردشــگــری در 
گفت وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه 
آموزش  مانند  نرم افزاری  زیرساخت های 
پرسنل و مانند آن ها اموراتی نیستند که 
مستقل از رونق و توسعه بازار گردشگری 
داشته  انتظار  نباید  کــرد:  اظهار  باشند، 
باشیم کــه بــه دنــبــال مــوضــوعــی بــه نام 
توسعه  فکر  بــه  امــا  باشیم،  گــردشــگــری 

زیرساخت های الزم برای آن نباشیم.
 دکتر حامد بخشی با بیان اینکه ایجاد 
زیرساخت هایی مانند آموزش به فعاالن 
گرفته  نظر  در  وقتی  گردشگری  صنعت 
می شود که سفر گردشگران به شهرهای 
صنعت  ایـــن  مــتــولــیــان  ــرای  ــ ب مختلف 
ادامه  باشد،  داشته  بیشتری  سوددهی 
به  سفر  از  گردشگر  رضایت  وقتی  داد: 
شهری باال باشد، سعی می کند دوباره آن 
سفر را تجربه کند و این موضوع می تواند 
مــتــولــیــان صنعت  ــی  ــوددهــ ســبــب ســ
متولیان  دیگر  از سوی  گردشگری شود، 
بــرای  بــه راهــکــارهــایــی  ایــن صنعت نیز 
جذب و ماندگاری گردشگر فکر می کنند.

ــزان  مــی کـــــرد:  بـــیـــان  وی 
بــازار گردشگری  و  تقاضا 
ــاال بــاشــد، سبب  وقــتــی ب
می شود بخش خصوصی 
به عنوان متولی صنعت 
بــخــش  و  گــــردشــــگــــری 
بخشی  عنوان  به  دولتی 
که به این صنعت کمک 
ــورد  مـ را  آن  و  مــی کــنــد 
ــرار مــی دهــد،  ــ حــمــایــت ق
مــانــنــد  ــی  ــلـ ــائـ ــسـ مـ در 
آموزش پرسنل به منظور 
پــاســخــگــوی گــردشــگــری، 
ــه  ــراکـ ــه کـــنـــنـــد چـ ــنـ ــزیـ هـ
ــرای  رضــایــت گــردشــگــر ب

آن ها سودآور است.
ــر گـــــروه پــژوهــشــی  مـــدیـ
ــی  ــاســ ــ ــن جــــــامــــــعــــــه شــ
پژوهشکده  گــردشــگــری 
ــاره به  ــا اشــ گــردشــگــری ب

اینکه در حوزه شهر مشهد چون توسعه 
گردشگری رونق پایداری نداشته، شاهد 
به صورت  که  هم  نهادهایی  بودیم  این 
پایدار می توانند در حوزه آموزش فعالیت 
کنند، شکل جدی نگرفتند، یادآور شد: 
ــا شیوع  ــه ایــنــکــه هــمــزمــان ب ــا تــوجــه ب ب
نیز دچار  اقتصادی کشور  کرونا شرایط 
این شرایط  بنابراین در  بــود،  رکــود شده 
باشیم  داشته  انتظار  که  نبوده  فضایی 
مثالً رانندگان تاکسی به دنبال یادگیری 

زبان های خارجی باشند.
سه  دو  در  مشهد  کــرد:  اضافه  بخشی 
ــا شیب  ــا ب ــرون ــال پــیــش از شــیــوع ک سـ
صــعــودی در بخش گــردشــگــری روبـــه رو 
بـــوده اســـت، امــا بــا وجـــود ایـــن، شرایط 
خوبی برای گردشگری خارجی نداشت، 
این موضوع می تواند یکی از دالیل مهم 
توسعه نیافتن زیرساخت های گردشگری 

در این شهر باشد.
از  ــوگــیــری  ــرای جــل ــ بـ پــیــشــنــهــادی  وی 
آژانس های  و  بیشتر شرکت ها  خسارت 
مطرح   1400 نوروز  آستانه  در  مسافرتی 
دولــت  اینکه  بــه  توجه  بــا  و گفت:  کــرد 
از سوی  و  کــرونــا  مقوله  بــا  یــک ســو  از 
با خسارت های فراوان در صنعت  دیگر 
پیشنهاد  ــت،  اســ روبـــــه رو  گــردشــگــری 
با  کــه  مسافران  از  ــروه  گ آن  بــه  می کنم 
دارنــد  را  مشهد  به  سفر  قصد  هواپیما 
اجازه سفر دهند، زیرا حجم جابه جایی 

هواپیما حدود  با  مسافر 
3 درصد است که میزان 
کمی بوده، از سوی دیگر 
ایـــــن 3درصـــــــد مــســافــر 
ــاس هــزیــنــه ای که  ــراسـ بـ
بــــرای حــمــل ونــقــل خــود 
ــرای  در نــظــر گــرفــتــه انــد ب
اســکــان خـــود هــتــل هــا را 
ــرار مــی دهــنــد  ــ مــد نــظــر ق
که این میزان می تواند از 
ورشکست شدن هتل ها 
و آژانس های مسافرتی تا 

حدی جلوگیری کند.

کرونا »
محدودیت هایی را 

برای آموزش ایجاد 
کرد

اداره  گــردشــگــری  مــعــاون 
کـــل مـــیـــراث فــرهــنــگــی، 
گــردشــگــری و صــنــایــع دســتــی خــراســان 
رضوی نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با 
بیان اینکه کرونا محدودیت هایی را برای 
آموزش ایجاد کرد، افزود: با وجود این، 
بخشی از آموزش ها به صورت حضوری 
رعایت  با  همراه  همایش هایی  قالب  در 
به  بخشی  و  بــهــداشــتــی  پــروتــکــل هــای 
صورت مجازی به متقاضیان انجام شد.

از  یکی  اینکه  بیان  با  بیدخوری  یوسف 
میزان  کــرونــا  شیوع  از  پیش  مشکالت 
کم ماندگاری زائر در مشهد بود، افزود: 
متولیان  به  فرصتی  ویــروس  این  شیوع 
حوزه گردشگری داد تا آن ها جاذبه های 
گردشگری شهرستان های دیگر خراسان 
فــضــای مجازی  طــریــق  از  نیز  را  رضـــوی 
کنند  معرفی  حــوزه  این  عالقه مندان  به 
بــه وضعیت سفید  از رســیــدن  پــس  تــا 
کــرونــا، مــیــزان مــانــدگــاری زائـــر در دیگر 
مانند  نیز  اســتــان  ــن  ای شهرستان های 

مشهد افزایش قابل توجهی پیدا کند.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته همزمان 
با شیوع بیماری کرونا، تفاهم نامه هایی با 
پزشکی  علوم  و  کــشــاورزی  جهاد  وزارت 
کشاورزی  اقامتگاهی  مرکز  ایجاد  بــرای 
در شهرستان ها منعقد کرده ایم تا سبب 
ــه شــهــرســتــان هــای  جـــذب گــردشــگــران ب

خراسان رضوی شود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 

با بیان اینکه در سال های گذشته آموزش 
جاذبه های گردشگری به تورهای خارجی از 
جمله ترکیه را داشتیم که با شیوع ویروس 
گفت:  تعطیل شد،  آموزش ها  این  کرونا 
تورهای  آمــوزش  برنامه های مشابه  حتی 
خارجی مانند ترکیه برای عمان، پاکستان 
و حیدرآباد هند داشتیم که پس از تعطیل 
شدن آموزش حضوری به آموزش مجازی 

رو آوردیم.
بیدخوری تأکید کرد: در بحث گردشگری 
ــردی  ــ ــب ســـالمـــت بــــراســــاس ســـنـــد راهــ
کارگروه گردشگری  اجرایی،  دستگاه های 
رضـــوی تشکیل  خــراســان  در  ســالمــت 
شده که این موضوع سبب شده در حال 
حاضر 44 شرکت تخصصی گردشگری 

سالمت در این استان فعالیت کنند.
رانندگان  توانمندسازی  به  اشــاره  با  وی 
تاکسی و برگزاری دوباره دوره های آموزشی 
به مدیران تأسیسات گردشگری به عنوان 
در  صنعت  ایــن  زیرساختی  اقــدام هــای 
یک سال گذشته، بیان کرد: جلسه هایی 
ــوزه گــردشــگــری شــهــرداری مشهد  بــا حـ
داشتیم که براساس آن به افرادی که در 
دفاتر گردشگری شهرداری مشهد فعال 
ارائـــه شــود و  هستند، آمــوزش هــای الزم 
هر کدام از دکه های اطالعات گردشگری 
شهرداری به اطالعات دقیق مجهز شوند 
تــا بتوانند زائـــران را بــه مــراکــز اســکــان و 
راهنمایی  جاذبه های گردشگری مناسب 

کنند.
مــیــراث  کـــل  اداره  گــردشــگــری  مـــعـــاون 
صنایع دستی  و  گــردشــگــری  فــرهــنــگــی، 
خراسان رضوی گفت: در سال های پیش 
از شیوع ویروس کرونا یکی از مشکالت 
ما در حوزه گردشگری، فعالیت راهنمایان 
یک سال  در  که  بود  غیرمجاز  گردشگر 
گذشته به همه این فعاالن اعالم شد به 
اداره کل میراث فرهنگی استان مراجعه 
ایــن  و  بگیرند  فعالیت  مــجــوز  و  کنند 
موضوع سبب ساماندهی بخش زیادی 

از آن ها شد.
اقدام ها  از  دیگر  یکی  افــزود:  بیدخوری 
این است که شهرداری مشهد با برگزاری 
یا  افراد  مکانیزه  نرم افزارهای  از  مناقصه 
فعالیت  زمینه  ایــن  در  که  شرکت هایی 
طریق  از  ــران  ــ زائ تــا  بگیرد  کمک  ــد  دارنـ
ایــن نــرم افــزارهــا با زبــان هــای مختلف به 
جاذبه های  از  استفاده  و  اسکان  مناطق 

گردشگری مشهد هدایت شوند.
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