
ــران حرم مطهر  مــردم مؤمن مشهدالرضا)ع( و زائ
رضوی به مناسبت سالروز شهادت رئیس مذهب 
میدان  در  جعفرصادق)ع(  امــام  حضرت  شیعه، 
شهدای این شهر گرد هم آمدند و در سوگواری آن 

امام همام اجتماع صادقیون را تشکیل دادند.
با فرا رسیدن ۲۵شــوال، سالروز شهادت  همزمان 
ــران شهر امام  امــام ششم شیعیان، ساکنان و زائ
رضا)ع( سوگواره بزرگی در مرکز این شهر برپا کردند.

سوگواران شهادت امام جعفرصادق)ع( پس از اجتماع 
در میدان شهدا، پیکر شهید »محمداسماعیل عرب 
زوزنی« از رزمندگان تازه تفحص شده دفاع مقدس را 
روی دستان خود به سمت حرم مطهر رضوی تشییع 
کردند در حالی که امــام جمعه مشهد، مسئوالن، 
فرماندهان نظامی و انتظامی، زائــران و مجاوران نیز 

آنان را همراهی می کردند. 
ــی فــرزنــد  ــ ــ ــرب زوزن شــهــیــد مــحــمــداســمــاعــیــل عــ
محمدرضا ۱۷ شهریور ۱۳۴۶ در روستای زوزن از 
توابع شهرستان خواف چشم به جهان گشود و در 
چهارم اسفند۱۳۶۲ در عملیات خیبر به مقام رفیع 

شهادت نائل آمد.

بغض تولید از موانعی که در نتیجه سیاست های باال دستی ایجاد شده است  

پشتیبانی از دانش بنیان ها؛ قول بی عمل
اجتماع صادقیون 
در مشهد مقدس
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آیت هللا علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

 ایجاد گرانی 
 از هر جنایتی 

بدتر است

افتتاح نخستین پیش دبستانی 
ویژه نوآموزان آسیب دیده بینایی 

نظام پزشکی مشهد در برخورد با متخلفان کم  کاری کرده است

 ترویج برهنگی 
به بهانه عمل زیبایی!

15231130 1024
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ــی« گناباد اســت.  منطقه مــا روســتــای »روچـ
بــا منطقه ما  ایــن گیاه  کــه  روستایی کــم آب 
سازگاری بیشتری دارد. اگر بخواهیم گوجه و 
خیار بکاریم باید هرهفته آب زیادی به زمین 
زیرکشت بدهیم که با خشکسالی های مستمر 

امکان آن وجود ندارد اما آلوئه ورا این مشکل را 
ندارد. علی ساعدی متولد١٣۶٣، با تحصیالت 
این  اعــالم  گفت وگو ضمن  ابتدای  در  دیپلم 
مطالب، علت شروع به کاشت گیاه آلوئه ورا را 
این گونه تعریف می کند: سال ٩٧ با پیشنهاد 

کمیته امــداد وارد کار گلخانه شدم. البته به 
صورت پاره وقت گازبان هستم و ماهی ۱0 روز 
حقوق دارم تا بتوانم در فصل های غیربرداشت 
هزینه های زندگی را تأمین کنم. این کارآفرین 
جــوان ادامـــه مــی دهــد: بــرای شــروع کــار، سه 

سرمایه گذاری  تومان  ۴٠میلیون  پیش  ســال 
کردم که ٢٠میلیون تومان آن را از کمیته امداد 
کردم. دریافت  اشتغال زایی  و  وام خودکفایی 
این کارآفرین پرتالش دربــاره مراحل کاشت 
آلوئه ورا می گوید: کاشت این گیاه در گلخانه...

کارآفرین جوان روستای روچی:

حمایت هست ولی کم است
در استان2

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

ی 
وان

 پر
ین

سم
 یا

 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای هیات 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ 

قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی 

اصالحی شماره
۱۴۰۱,۰۲,۳۱ - ۱۸,۱۴۰۱,۳۸۲

هی��ات اول دوم موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جغت��ای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای براتعلی محمدآبادی 

فرزند نجفعلی
بشماره شناسنامه ۳۱۱ صادره از جغتای در ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی، به مساحت ۱۲۹۱۷٫۱۸ متر مربع، پالک
۳۵ فرعی واقع در اراضی ش��اطه پالک ۲۲۸ - اصلی از بخش ۷ سبزوار 
حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواسطه از مالک ثبتی آقای سید 
حس��ن کهنه فرزند اس��ماعیل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد؛ ۴۰۱۰۲۷۲۹
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱,۰۳,۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱,۰۳,۲۲

حمیدرضا آریان پور رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای

با توجه به اگهی انحالل ش��رکت کشت و صنعت فدک 
قدر خراس��ان  س��هامی خ��اص منتش��ره در روزنامه 
رسمی کشور مورخه 1400/10/06 به شماره روزنامه 
22365 در صفحه 172 درج گردیده است بدینوسیله 
طب��ق م��اده 225 قان��ون اصالح��ی تج��ارت از کلی��ه 
بس��تانکاران احتمالی ش��رکت دعوت می شود ظرف 
مدت 6 ماه از انتش��ار اولین اگهی بادردست داشتن 
اس��ناد مدارک مثبته به مدیر تصفیه ش��رکت آقای 
مس��عود شریعتی  به نشانی مش��هد بزرگراه سپهبد 
ش��هید قاس��م س��لیمانی حد فاصل میدان جمهوری 
اس��المی و جهاد مجتمع آبادگران ب��رج اداری آفتاب 
طبقه نهم  کدپس��تی9176983536مراجعه نمایند.

مدیر تصفیه  مسعود شریعتی  

اگهی دعوت از بستانکاران شرکت کشت و 
صنعت فدک قدر خراسان  )سهامی خاص( شماره 

ثبت 45474 شناسه ملی 10380613998 
)در حال تصفیه(

/ر
40
10
12
52

ب��ا توجه ب��ه اگه��ی انحالل ش��رکت کش��ت و صنعت 
زری��ن پارس  س��هامی خ��اص منتش��ره در روزنامه 
ش��ماره  ب��ه  مورخ��ه 1400/10/13  کش��ور  رس��می 
روزنام��ه 22371 در صفح��ه 84 درج گردیده اس��ت 
بدینوس��یله طبق ماده 225 قانون اصالحی تجارت از 
کلیه بس��تانکاران احتمالی ش��رکت دعوت می شود 
ظ��رف مدت 6 ماه از انتش��ار اولین اگهی بادردس��ت 
داشتن اسناد مدارک مثبته به مدیر تصفیه شرکت 
آقای امیر محس��ن بیدگلی مقدم  به نشانی بجنورد 
خیاب��ان 17 ش��هریور جنوبی -نبش 17 ش��هریور 28 
- طبق��ه ب��االی کاش��ی و س��رامیک حمزانلویی پالک 
نماین��د. کدپس��تی9414784117مراجعه    -  332

مدیر تصفیه امیر محسن بیدگلی مقدم 

اگهی دعوت از بستانکاران شرکت کشت و 
صنعت زرین پارس  )سهامی خاص( 

شماره ثبت 4638 شناسه ملی 10380635760 
)در حال تصفیه(

/ر
40
10
12
51

 ش��هرداری ریواده به اس��تناد مجوز ش��ماره 21-
1400/10/06 ش��ورای اسالمی ش��هر در نظر دارد 
نسبت به فروش و مزایده مجدد سه قطعه زمین 
با کاربری مس��کونی واقع در خیابان وحدت اقدام 
نمای��د.        لذا متقاضیان ش��رکت در مزایده می 
توانن��د جه��ت دریافت فرم مربوط ب��ه مزایده به 
واحد امور مالی و امالک ش��هرداری مراجعه نموده 
و برای اطالع بیشتر با شماره تلفن 05145724121 

تماس حاصل فرمایند.
آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری 
روز 1401/03/17 می باش��د. پیشنهادات واصله 
راس س��اعت 10 صبح روز 1401/03/18 بازگشایی 

می گردد .
با تشکر-برزویی
شهردار ریواده  

آگهی تجدید مزایده عمومی

ح
/ 4
01
02
14
6

با توجه به اگهی انحالل ش��رکت فدک قدر قهس��تان  
س��هامی خاص منتش��ره در روزنامه رس��می کش��ور 
مورخه 1400/12/14 به ش��ماره روزنام��ه 22420 در 
صفحه 103 درج گردیده است بدینوسیله طبق ماده 
225 قان��ون اصالح��ی تج��ارت از کلیه بس��تانکاران 
احتمالی شرکت دعوت می ش��ود ظرف مدت 6 ماه از 
انتشار اولین اگهی بادردست داشتن اسناد مدارک 
مثبت��ه به مدیر تصفیه ش��رکت آقای امیر محس��ن 
بیدگل��ی مقدم  به نش��انی خراس��ان جنوبی بیرجند 
خیاب��ان طالقان��ی -طالقان��ی 18-  پ��الک 234 طبقه 
دوم واحد 4  کدپستی9713915314مراجعه نمایند.

مدیر تصفیه   امیر محسن بیدگلی مقدم 

اگهی دعوت از بس�تانکاران شرکت فدک 

قدر قهستان  )س�هامی خاص( شماره ثبت 4503 

شناس�ه مل�ی 10360059606 )در حال تصفیه(

/ر
40
10
12
42

ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیی��ن نام��ه اجرای��ی انتخاب��ات هی��ات مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قان��ون نظ��ام صنف��ی(و در اج��رای مصوب��ه کمیس��یون نظ��ارت ب��ر س��ازمانهای صنفی شهرس��تان 
سبزوار،بدینوس��یله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و ب��ازرس اتحادیه صنف عطار و خواروبار و لبنیات 
شهرس��تان س��بزوار دارندگان ش��رایط ذیل،دعوت میش��ود از روز ش��نبه مورخ 1401/03/07 ظرف مدت 15 روز 
حداکثر تا روز ش��نبه مورخ 1401/03/21 با مدارک ذیل،ابتدادرس��امانه ایرانیان اصنافiranianasnaf.ir -سامانه 
س��اران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناس��ه صنفی،نس��بت به ثبت ن��ام وبارگذاری تصاویر 
مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس ب��ا ارئه اصل و تصویر م��دارک ذیل الذکر،جهت ادام��ه فرآیند ثبت 
نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهلت قانونی فوق(به دبیرخانه هی��أت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان سبزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزواربه آدرس میدان طالقانی خیابان عالمه 
طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��المی ایران 2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری 
اس��المی ایران 3-نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر،ورشکستگی و 
افالس 5-عدم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اش��تهار به فس��اد 7-داشتن حداق مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد 
فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال 9-داشتن پروانه 
کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس4*3جدید پشت نویسی شده 
2-س��ه س��ری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 3-سه سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به 
هم��راه اص��ل آن 4-یک برگ تصوی��ر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقل دیپلم(یا گواه��ی معتبر به همراه اصل آن 
5-ی��ک برگ تصویر از پروانه کس��ب معتبر دائم به همراه اصل آن 6-یک ب��رگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای 
س��ابقه عضویت درهیأت مدیره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه 
هیأت اجرایی،درس��امانه ایرانیان اصناف به ش��رح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جهت 
ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیأت اجرایی مراجعه نمایند. *داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری، درانتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی، 
منوط به اس��تعفای آنان از ش��غل قبلی خود، پیش ازثبت نام در انتخابات اس��ت و اعالم رس��می پذیرش استعفای 
کارکنان اش��اره ش��ده پیش از شروع به کار در هئت مدیره اتحادیه الزامی است. *اسکن اصل مدارک شناسنامه-

کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی می باشد*براس��اس دادنامه شماره 
1165*-1166مورخ1399/9/29هی��ات دی��وان عدالت اداری و بخش��نامه های مرکز اصناف و ب��ازرگان ایران،اعضای 
اتحادی��ه هایی که بی��ش از دودوره متوالی یاچه��اردوره متناوب در اتحادیه عضویت داش��ته اند،مجازبه ثبت نام 

نمی باشند. 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار 
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام « 
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ب��ا توجه به اگهی انحالل ش��رکت کاوش��گران معادن 
فدک قدر طوس س��هامی خاص منتش��ره در روزنامه 
ش��ماره  ب��ه  مورخ��ه 1400/12/15  کش��ور  رس��می 
روزنام��ه 22421 در صفح��ه 187 درج گردیده اس��ت 
بدینوس��یله طبق ماده 225 قانون اصالحی تجارت از 
کلیه بس��تانکاران احتمالی ش��رکت دعوت می شود 
ظ��رف مدت 6 ماه از انتش��ار اولین اگهی بادردس��ت 
داش��تن اس��ناد م��دارک مثبت��ه ب��ه مدی��ر تصفیه 
ش��رکت آقای امیر محس��ن بیدگلی مقدم به  نشانی 
خراس��ان جنوب��ی شهرس��تان طب��س بخ��ش مرکزی 
ش��هر طبس – زیبا ش��هر کوچه کرمی اول بن بس��ت 
ام��ام حس��ین 14 بعد چهار راه س��مت راس��ت منزل 
چه��ارم -  کدپس��تی9791777374مراجعه نمایند.

مدیر تصفیه امیر  محسن بیدگلی مقدم 

اگهی دعوت از بستانکاران 
شرکت کاوشگران معادن فدک قدر طوس 

)سهامی خاص( شماره ثبت 34169 
شناسه ملی 10380608491 )در حال تصفیه(

/ر
40
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41

با توجه به اگهی انحالل ش��رکت فدک نصیران توس  
س��هامی خاص منتش��ره در روزنامه رس��می کش��ور 
مورخ��ه 1400/10/23 به ش��ماره روزنامه 22379 در 
صفحه 54 درج گردیده اس��ت بدینوسیله طبق ماده 
225 قان��ون اصالح��ی تج��ارت از کلیه بس��تانکاران 
احتمالی ش��رکت دعوت می ش��ود ظرف م��دت 6 ماه 
از انتش��ار اولین اگهی بادردس��ت داش��تن اس��ناد 
م��دارک مثبته به مدیر تصفیه ش��رکت آقای عرفان 
کیومرثی به نش��انی مش��هد بزرگراه س��پهبد شهید 
قاس��م س��لیمانی حد فاصل میدان جمهوری اسالمی 
و جه��اد مجتم��ع آبادگ��ران ب��رج اداری آفتاب طبقه 

نهم  کدپستی9176983536مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه عرفان کیومرثی

اگهی دعوت از بس�تانکاران شرکت فدک 
نصیران توس   )سهامی خاص( شماره ثبت 34169 
شناس�ه مل�ی 10380494097 )در حال تصفیه(
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حسن نوروزی- شهردار درگز

شهرداری درگز درنظردارد
به  استناد مصوبه شورای اسالمی محترم شهردرگز  به 
شماره30 مورخه 1400/12/24 ده قطعه از امالک  مشروحه 

خود را ، از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به افراد متقاضی واگذار نماید. شرایط شرکت درمزایده:
- مهلت بازدید : به مدت ده روزکاری پس از انتشارآگهی مورخه1401/03/07 می باشد .

- مکان دریافت دعوتنامه مزایده و تحویل پیشنهادها : واحد حقوقی شهرداری درگز تلفن تماس 
 05146232801

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 5٪  قیمت پایه به صورت واریز نقدی به حساب سیبا 
شماره3100002230000 شهرداری درگز نزد بانک ملی شعبه مرکزی 

آخرین مهلت شرکت در مزایده : به مدت ده روزپس از انتشار آگهی تا تاریخ 1401/03/16 و زمان 
بازگشایی پاکات سه شنبه مورخ 1401/03/17 ساعت 9 صبح می باشد.

1-قطعات شماره1و2و3و4 فاقد پالک ثبتی از اراضی خیابان16 متری صبا بمساحت هر قطعه200 متر 
مربع و بهاء هر قطعه زمین)قیمت پایه( 2،200،000،00 ریال  با کاربری مسکونی که 5٪سپرده تضمین 

شرکت درمزایده مبلغ 110،00،000 ریال بابت هر قطعه می باشد.
2-قطعه شماره 5 فاقد پالک ثبتی از اراضی خیابان 16 متری صبا بمساحت 344،92 متر مربع دو 
نبش و بهاء 4،139،040،000،000 ریال با کاربری مسکونی که 5٪سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 

206،952،000 ریال می باشد.
3-قطعات شماره6 و7و8 فاقد پالک ثبتی از اراضی 10متری خیابان قرقلو بمساحت هر قطعه 200 متر 
مربع و بهاء هر قطعه 1،800،000،000 ریال با کاربری مسکونی که 5٪سپرده تضمین شرکت در مزایده بابت 

هر قطعه زمین مبلغ 90،000،000 ریال می باشد
4-یک قطعه زمین فاقد پالک از اراضی تفکیکی شادیانی کوچه کالته چناریها بمساحت 238 متر مربع 
و بهاء 1،904،000،000 ریال با کاربری مسکونی که 5٪ سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 90،000،000 

ریال می باشد.
5-یک قطعه زمین فاقد پالک ثبتی واقع در کوچه 8 متری از اراضی تفکیکی شادیانی بمساحت 120 متر مربع و 
بهاء 960،000،000 ریال با کاربری مسکونی که 5٪سپرده تضمین شرکت در مزایده بملغ 48،000،000 ریال می باشد.

آگه�ی م�زایده

با توجه به اگهی انحالل شرکت معدن آزمایان خاورقدر  
خراس��ان   سهامی خاص منتش��ره در روزنامه رسمی 
کشور مورخه 1400/10/06 به شماره روزنامه 22365 
در صفحه 172 درج گردیده اس��ت بدینوس��یله طبق 
ماده 225 قانون اصالحی تجارت از کلیه بستانکاران 
احتمالی شرکت دعوت می ش��ود ظرف مدت 6 ماه از 
انتشار اولین اگهی بادردست داشتن اسناد مدارک 
مثبت��ه به مدیر تصفیه ش��رکت آقای امیر محس��ن 
بیدگل��ی مقدم به نش��انی مش��هد بزرگراه س��پهبد 
ش��هید قاس��م س��لیمانی حد فاصل میدان جمهوری 
اس��المی و جهاد مجتمع آبادگران ب��رج اداری آفتاب 
طبقه نهم  کدپس��تی9176983536مراجعه نمایند.

مدیر تصفیه امیر محسن بیدگلی مقدم   

اگهی دعوت از بستانکاران شرکت معدن 
آزمایان خاورقدر  خراسان )سهامی خاص( 

شماره ثبت 46194 شناسه ملی 10380621874 
)در حال تصفیه(
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    سرانه 
 تولید آرد
 کمتر از مصرف 
است  
اورانی، رئیس 
سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان 
رضوی گفت: سرانه 
تولید آرد استان 
۷کیلو و ۳۰۰ گرم 
است که از میانگین 
مصرف استان حدود 
۷۰۰ گرم کمتر است؛ 
سرانه آرد خراسان 
رضوی به ویژه 
مشهد باید مورد 
اصالح و بازنگری 
قرار گیرد.

خبر این کارآفرین پرتالش درباره 
ــه ورا  ــ ــوئ ــ مـــراحـــل کـــاشـــت آل
مــی گــویــد: کــاشــت ایــن گیاه 
در گلخانه مــقــدور اســـت و 
پس از آنکه سالن گلخانه ای 
ــد، امــکــان  ــازی شــ ــ ــاده سـ ــ آمـ
کــاشــت آن فــراهــم مــی شــود. چــون زمستان، 
ــدا بــایــد  ــتـ ــت حــتــمــاً ابـ ــرد اســ ــا ســ مــنــطــقــه مـ
ســازه اش درست شود. ازایــن رو تا حدود ۲۰ تا 
۳۰سانتیمتر زمین را می کنیم تا پاجوش هایی 
را کــه از سالن مـــادری تهیه کــردیــم بــه فاصله 

نیم متر کاشته شود. 
ساعدی خاطرنشان می کند: در تابستان هر 
۱۴تا۲۰ روز آبیاری انجام می شود و در زمستان 
نیاز به آبیاری ندارد و درنهایت یک بار نیاز به 

آبیاری دارد.

انتظار یک ساله کشاورزان ◾
ــاره بــه ایــن نکته کــه معموالً پــس از  وی بــا اشـ
ــرداشــت انــجــام مــی شــود، تأکید  یــک ســال، ب
می کند: مدت زمان برداشت به بزرگی برگ های 
بــوتــه ارتــبــاط دارد حــداقــل بــایــد وزن هــر برگ 
۶۰۰گرم باشد و در سال های بعد هر ۶ماه امکان 

برداشت محصول وجود دارد. 
این کارآفرین با بیان اینکه این محصول امکان 
اشتغال زایی خوبی دارد، می افزاید: این کار به 
صــورت مستقیم و غیرمستقیم بــرای ١٠ نفر 
اشتغال زایی کــرده که شامل کارگران کاشت، 
برداشت الوئه ورا، بارگیری و سایر کار ها برای 

رسیدن به کارخانه ای در تبریز است. 
وی خاطرنشان می کند: سایر بازار فروش ما در 
عطاری ها و یا خرید شخصی است، چراکه این 
محصول در بحث زیبایی و درمانی نیز قابل 

توجه است، برای مثال در شربت های دارویی 
و یــا مــحــصــوالت بهداشتی و زیــبــایــی مانند 
صابون، شامپو، پماد های درمان سوختگی و... 

کاربرد دارد.

آفت گرانی ◾
او بــا انتقاد از افــزایــش هزینه ها مــی افــزایــد: 
دوسال پیش هر پاجوش را هزارو۴۰۰ خریداری 
ــاجــوش به  ــال حــاضــرهــر پ مـــی کـــردم امـــا درحــ

۵هزارتومان رسیده است.
پدر همسرم ۲هزار متر زمین برای ادامه این کار 

دارد که آن را تا مرحله نیمه آماده رسانده ایم تا 
بتوانیم مقدار بیشتری تولید محصول داشته 
باشیم و از طرفی با این کار امکان اشتغال زایی 
ــار در منطقه فراهم  بیشتری بـــرای نــیــروی ک
کنیم. امــا متأسفانه به دلیل افزایش قیمت 
سازه ها، پالستیک، لوازم آبیاری قطره ای، سیم 

و... امکان ادامه و تکمیل آن را نداریم.
ساعدی می افزاید: بــرای مثال بــرای ساخت، 
تکمیل و آماده سازی ۲هزار متر سالن گلخانه 
ــم و ایـــن در  ــ ــاز داریـ ــی حــــدود ۲۰۰ مــیــلــیــون ن
حالی اســت که در گذشته با رقــم ۴۰ میلیون 

ــازی بـــود و  ــاده سـ یــک هــزارمــتــرزمــیــن قــابــل آمـ
متأسفانه درحال حاضر امکان تهیه این رقم را 
نداریم. به اعتقاد من مسئوالن در سال جدید 
با توجه به افزایش هزینه ها و تأمین مواد اولیه 
برای ساخت سالن گلخانه باید مبلغ تسهیالت 
را بیشتر و متناسب با تــورم در نظر بگیرند و 
شرایط را برای ادامه کار تولیدکنندگان فراهم 
کنند در غیر این صــورت چرخه تولید به طور 

قطع از حرکت خواهد ایستاد.
وی درخصوص فــروش گیاه آلــوئــه ورا نیز بیان 
می کند: هر بوته ایــن گیاه ۵ تا ۶ بــرگ دارد و 
باید هر برگ حدود ۶۰۰ گرم وزن داشته باشد 
تا بتوان آن را برداشت کرد و به صورت کیلویی 
فروخته شود. در گذشته نرخ فروش آن کیلویی 
هزار تومان بود اما اکنون این رقم به حدود ۵ تا 

۶ هزار تومان رسیده است.
وی دربـــاره مــیــزان محصوالت ســاالنــه اش نیز 
بیان می کند: حدود ۱۰ تن در هزار متر میزان 
برداشتمان است. در منطقه ما و در روستاهای 
همجوار در گناباد به دلیل کم آبی این محصول 
کشت می شود و در ۱۰ســال اخیر با توجه به 
موقعیت منطقه و خشکسالی ها این محصول 
بیشتر کاشت و برداشت می شود. خوشبختانه 
این گیاه در زمستان نیز تا دمــای صفر درجه 

مقاومت دارد.
وی شیوع کرونا و همچنین تحریم ها را ازجمله 
مشکالت کــشــاورزان ایــن گیاه در ایــن منطقه 
می داند و می افزاید: متأسفانه شیوع کرونا 
ــازار فـــروش شــد، چــون بارگیری  سبب رکـــود بـ
انجام نمی شد و عمالً خــریــداری نبود و بــازار 
ــادرات نیز  رونـــق نــداشــت. تحریم ها روی صــ
تأثیر داشـــت و امــکــان فـــروش مــحــصــوالت را 

کاهش داد.

کارآفرین جوان روستای روچی:

حمایت هست ولی کم است

نماز نماز 
جمعهجمعه

آیت اهلل علم الهدی: ایجاد گرانی از هر جنایتی بدتر است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مسئوالن 
مقابل احتکار و گران فروشی بایستند، زیرا به فرموده 

پیامبر اسالم)ص(، محتکر ملعون است.
به گزارش قدس آنالین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی 
در خطبه های نمازجمعه مشهد اظهار کرد: منبع فکری 
اصلی ما باید فقه امام صادق )ع( باشد و اگر این گونه شد، 

تقوای عملی را در رفتار و گفتار خواهیم داشت. مشکل 
امروز ما دور شدن از فقه امام صادق)ع( است.

وی خاطرنشان کرد: ایشان در روایتی دیگر بی انصافی 
در معامالت را مورد مالمت قرار می دهند و برای شیعه 
امام صادق)ع( پولی که با بی انصافی بدست بیاورد حرام 
است. اینکه کاالیی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و با قیمت پایین تر 

تهیه شود و با نرخ جدید به مردم بدهند، این پول و این 
سود در مکتب امام صادق)ع( نجس است. 

وی تأکید کرد: گرانی واقعاً بی تاب کننده است و این طور 
نیست که فکر کنیم گرانی بر مردم آسان تمام می شود. 
گرانی کاال چند اثر دارد: اول اینکه انسان ها را بداخالق 
می کند. دیگر آنکه امانت داری را از میان می برد و حتی 

انسان مجبور به دزدی می شود.
امــام جمعه مشهد خاطرنشان کــرد: بیاییم از امــام 
صــادق)ع( پیروی کنیم و در سیره معیشتی جامعه از 
آموزه های آن حضرت بهره بگیریم. مسئوالن مقابل 
احتکار و گران فروشی بایستند، زیرا به فرموده پیامبر 

اسالم)ص(، محتکر ملعون است.

کارآفرینی
   سرور یزدی    منطقه ما روستای »روچی« 

گناباد است. روستایی کم آب که این گیاه با 
منطقه ما سازگاری بیشتری دارد. اگر بخواهیم 

گوجه و خیار بکاریم باید هرهفته آب زیادی 
به زمین زیرکشت بدهیم که با خشکسالی های 

مستمر امکان آن وجود ندارد اما آلوئه ورا این 
مشکل را ندارد.

علی ساعدی متولد١۳۶۳، با تحصیالت دیپلم 
در ابتدای گفت وگو ضمن اعالم این مطالب، 

علت شروع به کاشت گیاه آلوئه ورا را این گونه 

تعریف می کند: سال ٩۷ با پیشنهاد کمیته امداد 
وارد کار گلخانه شدم. البته به صورت پاره وقت 

گازبان هستم و ماهی ١۰ روز حقوق دارم تا 
بتوانم در فصل های غیربرداشت هزینه های 

زندگی را تأمین کنم.

این کارآفرین جوان ادامه می دهد: برای 
شروع کار، سه سال پیش ۴۰میلیون تومان 

سرمایه گذاری کردم که ٢۰میلیون تومان آن 
را از کمیته امداد وام خودکفایی و اشتغال زایی 

دریافت کردم.

 26 واحد صنعتی 
خراسان شمالی تعطیل است

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: اکنون 
۲۶واحد صنعتی معادل 8درصد از واحدهای 

تولیدی استان تعطیل و غیرفعال است.
علی اصغر رضازاده به ایرنا اظهار کرد: برخی 
واحدهای صنعتی استان به علت مشکالت 
مدیریتی، کمبود نقدینگی، نوسان های قیمت 
مـــواد اولــیــه و مشکالت بــازاریــابــی و فــروش 
تعطیل شدند. اکنون ۱۳واحد تولیدی بخش 
صنعت مــعــادل ۶درصـــد از ایــن واحــدهــا در 
تملک بانک هاست که ۹ واحد از این تعداد 

غیرفعال و چهار واحد فعال است. 
رضازاده با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی 
ــرای ادامـــه فعالیت نیازمند تأمین  اســتــان ب
نــقــدیــنــگــی هــســتــنــد، افـــــزود: سخت گیری 
بــانــک هــا بـــرای دریــافــت وثیقه در پــرداخــت 
تسهیالت در قالب سرمایه در گردش و ثابت 
به واحدهای صنعتی و معدنی موجب شده تا 

مشکالت صنعتگران افزایش یابد.
رضــازاده اظهار کــرد: این در حالی است که در 
شرایط فعلی بانک ها در همان ابتدای تشکیل 
پرونده برای پرداخت تسهیالت بانکی در قالب 
سرمایه در گردش و حتی ثابت وثیقه های خارج 
از طرح از صنعتگران درخواست می کنند که 
بسیاری از این کارآفرینان توانایی تأمین چنین 
وثیقه هایی را نداشته و از دریافت تسهیالت 
منصرف می شوند. امیدواریم در سال پیش رو 
بر اساس شعار سال حمایت های الزم از حوزه 

تولید صورت گیرد.
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در استان
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6 خرید نقدی

طرح جمع آوری 
خودروهای فرسوده 

09156200857

ط
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03
3

خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145

ج
/1

41
06

65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
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02

01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722
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نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
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40
41

60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864
نقاشی حسان
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41
9

پالستیک، روغنی، اکرولیک 
کناف، ارزان و فوری

09159058400
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/9

91
15

23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702
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41
25

40

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

ج
/4

01
00

58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1

40
29

97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1

40
81

35

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
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41
16

35

ج
/1

40
62

38

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265
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01
01

91
7

ج
/4

01
00

33
5

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

38824494

ج
/1

40
35

96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی
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41
14

48
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1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
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41
24

56

خریدار عادالنه

ط
/1

40
09

48

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 

پ
/1

40
42

53
ط

/1
41

06
37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
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01
02
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2

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/1

40
42

52
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40

70
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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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41
06

60

ج
/1

40
57

47

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

ج
 / 

14
05

52
6

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

پرده و مبلمان

ج
 / 

40
10

09
05

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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02

61
9

کول�����رگازی-یخچال
نصب،شارژگاز،جابه جایی

تعمیرات تخصصی 
دستگاه وبرد،بهترین 
قیمت، سریعترین زمان
09037183633

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

خدمات
پزشکی و درمانی

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی

ج
/1

41
07

01

حسابدار

ط
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01
02

18
1 09151026986

به تعدادی چرخکار 
راسته دوز جهت 

کار در خیاطی 
تریکو نیازمندیم

خیاط و چرخکار



 برخورد 
 پراید با شتر 
حادثه آفرید

سرهنگ رضایی  
رئیس پلیس راه 

خراسان جنوبی 
به صدا وسیما 

گفت: درساعت 
۲۲ پنجشنبه 

شب گذشته بر اثر 
برخورد خودرو 

پراید با شتر 
درکیلومتر ۴۰ محور 

نهبندان - زاهدان 
یک نفر جان خود را 
از دست داد و دو نفر 
هم مصدوم شدند. 

علت حادثه در دست 
بررسی است. 

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی ولنگاری در 
فضای مجازی و کوتاهی برخی 
مسئوالن امر در علوم پزشکی 
و حتی سازمان نظامی پزشکی 
مشهد کــار را به جایی رسانده 
که عده ای سازمان یافته تصاویر 
عریان و نیمه عریان انــدام بانوان را پیش و پس از 
عمل و با وقاحت تمام در فضای مجازی منتشر 
می کنند بدون آنکه از برخوردهای قانون واهمه ای 

داشته باشند!
وقتی دغدغه و نگرانی یکی از پزشکان مشهدی 
که در امر انجام عمل های زیبایی فعالیت می کرد 
را دریافت کردیم، در ابتدا تصور شد این تصاویر به 
هیچ عنوان در کشور ایران منتشر و یا گرفته نشده 
است، تصاویری که حتی نگاه کردن به آن برای تهیه 
ــزارش چـِـنــدش آور و عـــذاب آور بــود. ایــن پزشک  گ
ــه مستندات کــه تمامی آن هــا  متعهد حین ارائـ
صفحات اینستاگرامی بود مدعی شد این صفحات 
متعلق به چند دسته خاص است، قسمتی از آن ها 
پزشکانی هستند که شخصاً در حــال مدیریت 
صفحات خود هستند و دسته دیگر هم افــراد به 
اصطالح لیدرند که اقدام به ایجاد یک صفحه در 
اینساگرام کرده اند. گروه آخر هم منشی مطب آقا 

و یا خانم دکتر است. 
هرچه ایــن فــرد بیشتر از جریان ترویج فرهنگ 
بی حیایی و برهنگی به واسطه این سلسله اقدام ها 
سخن می گفت، از عمق رفتار هنجارشکنانه آگاهی 
بیشتری بدست می آمد و تصور می شد همه چیز 
هدفمند است و تنها ماجرا انجام عمل زیبایی و 

کسب درآمد نیست.
عده ای از عامالن مدیریت این صفحات اینستاگرامی 
فعالیت گسترده ای داشتند و تصاویر غیرشرعی و 
قانونی اندام بانوان را بدون تأمل بارگذاری می کردند. 
تمامی این صفحات هم عمومی و در دسترس همه 
قرار داشت. همان طور که گفته شد این فعالیت ها 
تحت عنوان پیکرتراشی و عمل های لیپو آبدو، پروتز 
سینه، تزریق چربی به اندام و... صورت می گرفت و نام 
برخی دکترها هم در صفحات همراه با شماره تماس 

آن ها به چشم می خورد. 
تصاویر به گونه ای منتشر شده بود که این احتمال 
می رفت درهنگام بیهوشی افرادی از زوایای خاص 
و با شیوه ای غیراخالقی دست به این کار زده اند و 
حاال در صفحات اینستاگرامی تصاویر پیش چشم 
همه قرار گرفته است! حتی عده ای هم که تصاویر 
خصوصی خود را ارسال کرده اند به طور حتم فکر 
نمی کردند کــه این گونه بــه آن هــا خیانت شــود و 
تصاویرشان به عنوان نمونه کار دست به دست در 

فضای مجازی بچرخد.
حتی این فرد بیان می کرد عده ای با تماس با فردی 
که متقاضی عمل زیبایی و... است از او می خواهند 
تصاویر برهنه از اندامشان چه پیش از عمل و چه 

پس از عمل ارسال کنند!
درحالی که امکان توضیح بیشتر آنچه در این 
صفحات می گذرد وجود ندارد و همه چیز حاکی 
از آن است که رد پای برخی پزشکان و کلینیک ها 
در این اقدام غیرقانونی دیده می شود، مستندات 
ــرای ویـــژه فــضــای مــجــازی  ــ ــه دادسـ مــوضــوع را ب

منتقل و در اختیار مــعــاون دادســتــان مشهد 
قرار می دهیم. قاضی بهشتی توندری به محض 
مطلع شدن از حرکت خزنده ترویج بی عفتی زیر 
پوست شهر، دست به تلفن شد و دستوراتی در 
این زمینه صــادر کرد و مسئوالن نظام پزشکی 
مشهد را که متولی نظارت بر ماجرا هستند، به 

صف کرد.

مسئوالن نظام پزشکی مشهد در دادسرا ◾
قاضی بهشتی توندری، معاون ویژه جرایم فضای 
مــجــازی دادســتــان مرکز اســتــان بــه قــدس گفت: 
براساس قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ١٣٨٨ 
برای انتشاردهندگان این تصاویر و حتی افرادی که 
در این مسیر با عامالن اصلی همکاری می کنند 
قــانــون گــذار ضمن جــرم انــگــاری مــجــازات در نظر 

گرفته است.
مــعــاون دادســتــان مشهد تصریح کــرد: پــس از 
دریــافــت مستندات انتشار تصاویر عــریــان و  
نیمه عریان برخی افراد در صفحات اینستاگرامی 
که با عنوان انجام عمل های پیکرتراشی و زیبایی 
صورت گرفته بود، برای سالم سازی فضای مذکور 
رسیدگی به این ماجرا در دستور کار قرار گرفت 
و ابتدا متولیان نظارت بر ماجرا در نظام پزشکی 
مشهد که تاکنون از سوی آن هــا رصد این فضا 
و اعــالم گــزارش به دادســرا انجام نشده بــود، به 

دادسرا فرا خوانده شدند. 
سرپرست دادســرای ناحیه7 مشهد )ویژه فضای 
مجازی( بیان کرد: در ادامه به ضابطان تکلیف شده 
اســت تا رصــد و شناسایی صفحات و همچنین 
عامالن این اقدام به سرعت در دستور کار قرار گیرد 
و نتیجه را به دادسرای ویژه مبارزه با جرایم رایانه ای 

مرکز استان گزارش کنند. 
وی ادامــه داد: اگر در میان آن هــا پزشکانی وجود 
دارند که دست به این اقدام زده اند به نظام پزشکی 
دعوت و در مرحله نخست به آن ها اخطار داده و 
در صورت تکرار، گزارش ماجرا به دستگاه قضایی 

منعکس شود.
درصورتی که کوتاهی در این مسیر صورت بگیرد 
بی تردید پرونده قضایی بــرای افــراد دخیل در این 
اقدام که اشاعه فساد و فحشا محسوب می شود 

تشکیل خواهد شد.
قاضی بهشتی توندری بیان کرد: رصد های صورت 
گرفته حاکی از این است که متأسفانه عــده ای به 
صــورت حرفه ای دست به این اقــدام زده و تصاویر 
افراد تحت عنوان پیش و پس از عمل از آن ها دریافت 
می شد و این احتمال وجود دارد بدون اطالع صاحبان 
عکس در این صفحات منتشر شده باشد که توسط 

شاکی خصوصی نیز موضوع قابل پیگیری است.

اخذ تعهد از چهار پزشک  ◾
معاون فنی، نظارت و آموزش سازمان نظام پزشکی 
مشهد با بیان اینکه پس از ورود دادستانی مشهد به 
این پرونده به سراغ مسئوالن سازمان نظام پزشکی 
مشهد رفتیم بــه قــدس گفت: تمامی تبلیغات 
اقدام های پزشکی باید پیش از شروع به فعالیت، 
مجوز مورد نیاز را اخذ کند. مجوز را هم سازمان نظام 
پزشکی صــادر می کند. از سوی دیگر شهروندان 
پیش از مراجعه به گردانندگان صفحات، ابتدا با 
ورود به صفحه نظام پزشکی مشهد پی ببرند آیا این 

صفحه دارای فعالیت قانونی است یا نه؟
دکتر بیتا میرزایی ادامه داد: بی تردید هر نوع تبلیغی 
ــدون تأیید  در حــوزه سالمت در فضای مجازی ب

نظام پزشکی بــاشــد، غیرقانونی اســـت. از سوی 
دیگر افرادی که برای دریافت مجوز به سازمان نظام 
پزشکی مشهد مراجعه می کنند تمامی قوانین به 
آن هــا اعــالم و حــدود تبلیغات نیز برایشان روشن 
می شود. پس فردی که مجوز دریافت می کند پای 
برگه ابــالغ قوانین را امضا می کند. فــردی که برای 
تبلیغات این حوزه بدون اخذ مجوز فعالیت کند در 

دیگر اقداماتش هم امکان تخلف وجود دارد.
در خصوص ایــن مشکل خــاص جلسه هایی با 
معاون دادستان مشهد در حوزه پیشگیری از وقوع 
جرم داشتیم که در ادامــه 36 آدرس از صفحات 

اینستاگرامی برای ما ارسال کردند.
وقتی تمامی صفحات را بررسی و موضوع را رصد 
کردیم مشخص شد از این 36 آدرس چهارتای آن 
متعلق به پزشکان مشهدی بود و حتی از این تعداد 
یک صفحه توسط منشی پزشک مدیریت می شد. 
تمامی این افراد به نظام پزشکی دعوت شدند و پس 
از توضیح و ابالغ قوانین موجود، برای رعایت آن از 

تمامی آن ها تعهد گرفته شد.
وی بیان کرد: مابقی صفحاتی که توسط غیرپزشک 
 مدیریت می شد مربوط به مداخله گران، لیدر ها 
و... است که لیدر ها قسمت عمده آن بودند. متأسفانه 
این افــراد فضا را پرآشوب کرده اند و متولیان امر هم 
درخصوص ساماندهی ماجرا حساس شده اند. در 
حال حاضر چندین صفحه اینستاگرامی به دادسرا 

معرفی شده تا در این زمینه تصمیم گیری شود.
در برخی از صفحات که نام یک دکتر روی آن وجود 
داشــت، از عنوان جعلی دکتر استفاده شده بود. 
این صفحات یا مربوط به لیدر و یا منشی است 
که با مریض ها ارتباط می گیرد و شاید پشت پرده 
موضوعات مالی وجــود داشته باشد که پزشک 

خبر ندارد. حتی ما به پزشکان اعالم کردیم که اگر 
صفحه ای به نام شما دایر شده و افرادی از نام شما 
سوء استفاده می کنند، خودشان فوری پیش از آنکه 

ما به ماجرا ورود کنیم پیگیر ماجرا شوند.

شکایت چند پزشک از جعل عنوان ◾
مــعــاون فــنــی، نــظــارت و آمـــوزش ســازمــان نظام 
پزشکی مشهد گفت: پس از آن چند پزشک 
بــه نظام پزشکی مراجعه و شکایت خــود را از 
سوءاستفاده صــورت گرفته مطرح کــردنــد. در 
برخی از صفحات لیدر ها نام 20پزشک را ذکر 
کـــرده و بـــرای هــرکــدام نمونه کــار)تــصــاویــر عمل 
پیکرتراشی و...( منتشر کرده  بودند. گزارش ماجرا 

نیز به دادسرا ارسال شده است.
در آسیب شناسی ماجرا معلوم شد برخی پزشکان 
در ســال نخست دانشجویی به موضوع نگاهی 
دارند مشابه آنچه یک تعمیرکار به وسیله ای که نیاز 
به رفع عیب دارد و دید آن ها با بقیه افراد متفاوت 
است. باید برای آن ها قوانین تبیین شود. درست 
است مردم حق دارنــد نتیجه پیش و پس از عمل 
را ببینند، حتی برخی مدعی بودند که از مریض 
رضایت آگاهانه انتشار تصاویر را گرفته اند، اما 
باید رفتار مطابق با قوانین، شرع و اخالق در داخل 

کشور باشد.

 پزشکی رعایت نکند به دادسرا معرفی می شود ◾
دکتر میرزایی تصریح کرد: حتی قوانین برای تمامی 
انجمن هایی که با عمل های زیبایی سروکار دارند 
ارسال شده تا آن ها در اختیار اعضای خود قرار دهند 
و از آن ها خواسته شد از این تاریخ به بعد تمامی 

موارد را رعایت کنند.
در ایــن میان عــده ای از همکاران به نظام پزشکی 
دعوت شدند و موجب شد بیش از 70درصد آن ها 
همان جا تصاویر را از روی صفحات خود پاک کنند. 
کار رصد متوقف نشده باید به جایی برسیم که دیگر 

شاهد این موضوع نباشیم.
درحال حاضر اگر فردی که صفحه اینستاگرامی را 
مدیریت می کند، پزشک باشد به او اخطار اصالح 
رویه می دهیم، اگر ماجرا حل شد که هیچ در غیرآن 
فرد به دادسرا معرفی می شود. در مورد مداخله گر ها 
و لیدر ها هم تمامی صفحات در حال رصد و معرفی 

به دادستانی است.

درد دل رسانه ◾
صحبت های دکتر بینا میرزایی، معاون فنی نظارت 
و آمــوزش سازمان نظام پزشکی مشهد در حالی 
منتشر می شد که این گــزارش بیش از یک ماه در 
اختیار رسانه قرار داشت و ما چشم انتظار بودیم 
ببینیم صفحاتی که آدرس آن ها توسط رسانه برای 
مسئوالن نظام پزشکی مشهد ارسال شده به چه 
سرانجامی دچــار می شوند و با ایــن صفحات که 
تصاویرش کم از انتشار تصاویر مستهجن نداشت 
چه برخوردی می شود، اما دقیقاً تا روز انتشار این 
گــزارش بیشتر این صفحات که با شماره تماس و 
دیگر مشخصات هستند همچنان فعال بودند. 
پس این رویه جای تعجب دارد که مسئوالن نظام 

پزشکی در این مدت چرا اقدام عاجلی نکرده اند! 

نظام پزشکی مشهد در برخورد با متخلفان کم  کاری کرده است

ترویج برهنگی به بهانه عمل زیبایی!

در شهر3
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نجات جان کودک پنج ساله از مرگ حتمی در فریمان
جعفری مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان از نجات 
جان کودک پنج ساله حادثه دیده در تصادف موتورسیکلت 
از مرگ حتمی خبر داد که در اثر سانحه ترافیکی از ناحیه 

قفسه سینه، شکم و سر آسیب دیده بود.
دکتر جعفری گفت: با اقدام های اولیه و تشخیص به موقع 

پرسنل اورژانـــــس۱۱۵و انتقال مــصــدوم بــه بیمارستان 
الــزهــرا)س(، وی در اتــاق عمل توسط تیم جراحی، مورد 
عمل قرار گرفت و باوجود اینکه کودک براثر ضربه شدید 
ناشی از سرعت باالی موتورسیکلت دچار پارگی طحال و 
تروما در نواحی قفسه سینه، سر و شکم شده بود در یک 

عمل سه ساعته و با اقــدام به موقع تیم مجرب پزشکی 
این دختربچه پنج ساله، با حال عمومی خوب از بخش 

مراقبت های ویژه به بخش جراحی منتقل شد.  
وی افزود: در گذشته های نه چندان دور، این گونه بیماران 
ــرای طــی مــراحــل درمــــان، بــه مشهدمقدس منتقل  بـ

می شدند که درحــال حاضر با حضور پزشکان مجرب، 
کــادر آمــوزش دیــده و بــرخــورداری از تجهیزات الزم، تمام 
عمل های جراحی حیاتی و دشوار در بیمارستان الزهرا)س( 
شهرستان انجام شده و دیگر نیازی به اعــزام و انتقال 

بیماران بدحال به سایر شهرها نیست.

مرزبانی
     ضرورت ارتقای 

آمادگی  عملیاتی مرزبانان
سردار احمدعلی گودرزی در بازدید  از یگان های 

مرزی هنگ تایباد گفت: باید آمادگی عملیاتی 
و رزمی 1۰۰درصدی باشد، چراکه مرز از 

حساسیت های خاص برخوردار است، از این رو 
باید مرزبانان تاکتیک متناسب با شرایط رزم را 

داشته باشند. 
به گزارش قدس، فرمانده نیروی مرزبانی فراجا 

تأکید کرد: نظارت ها را باید بیشتر کنیم، در 

تک تک مقرها و یگان ها باید سناریو های مختلف 
را طراحی و تمرین کنیم. 

فرمانده نیروی مرزبانی فراجا بر آمادگی 
عملیاتی تأکید کرد و ادامه داد: رفتار با 

پناهجویان باید متناسب باشد، سیستم های 

هوشمند، تجهیزات و... باید برای هرگونه 
عملیات مرزی آماده به کار باشد. 

این مقام ارشد نیروی مرزبانی اظهار کرد: 
حضورها و بازدیدها باید مؤثر باشد و حفظ 

روحیه کارکنان در اولویت قرار گیرد.
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883
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کارگرماهر

خرید و فروش
ضایعات
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چاپ ونشر 
چاپ آثارشما درکمترین
 زمان وکمترین هزینه 

09921177964

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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آژانس های مسافرتیچاپ و پخش تراکت



   کاهش 
صادرات از 
ماهیرود  
عباس جرجانی 
رئیس سازمان 
صنعت، معدن و 
تجارت خراسان 
جنوبی گفت: 
صادرات از بازارچه 
مرزی ماهیرود در 
سال ۱۳۹۹ به ارزش 
۲۰۲میلیون دالر و در 
سال۱۴۰۰ به ارزش 
۱۲۰میلیون دالر 
بوده که ۵۴درصد 
کاهش دارد. 

یادواره

یادواره شهدای 
روستای نمونه 
جهان آباد 

 مسئول ستاد
 برگزاری یادواره شهدای 
روستای جهان آباد 
ملکی شهرستان 
صالح آباد گفت: یادواره 
شهدای این روستا 
همزمان با ایام شهادت 
امام جعفرصادق)ع( با 
حضور اهالی، خانواده 
شهدا و ایثارگران، 
بسیجیان، مردم و 
مسئوالن والیتمدار این 
شهرستان با ذکر دعای 
ندبه توسط حاج مهدی 
منصوری برگزار شد.
وی با گرامیداشت یاد 
شهدا و قدردانی از 
همه دست اندرکاران، 
بانیان و شرکت کنندگان 
این مجلس فرهنگی 
افزود: این روستا در 
سال های دفاع مقدس 
در شهرستان به 
عنوان »روستای نمونه 
ایثارگری« شناخته 
شد و اینک با حضور 
معنوی خویش با 
عزاداری شهادت امام 
جعفرصادق)ع( یاد 
شهید سردار سلیمانی، 
شهدای هشت سال 
دفاع مقدس و 18شهید 
روستا را گرامی داشتند. 
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افقی: ◾
 1. تابلویی از »جیمز ویسلر« نقاش 
برجسته و جنجالی آمریکایی قرن19 
و 20 مــیــادی 2. به پایان رســانــدن – 
بازنده شطرنجی - بیزار 3.ترسناک 
– فیل عظیم الجثه مودار ماقبل تاریخ 
– جــانــوران درنـــده 4.در حمام و بدن 
بجوییدش – آزرم – از موآراها – آدرس 
دیده بان در میدان جنگ 5.اطاع دادن 
– رفع ابهام کردن 6.درخت تسبیح – 
حشره خونخوار - مــدور 7. پوستین 
– تازه کار – حکایت – خطای ورزشی 
8. به مرتع بردن دام هــا – خــداونــد – 
گرفتن - قرمز 9. دکان – قمر مصنوعی 
ــگ آرامــش بــخــش – درخــت  10. رنـ
خرما – ابزار اطاع رسانی 11.رختشوی 
 – شــــکــــســــت خــــورده - روبــــیــــان 

12. از تقسیمات ارتشی – گناه – فلز 
سنگین – کلمه پــرســش 13. جــاده 
قــطــار – بــازیــکــن ســال هــای قبل تیم 
ملی فرانسه با نــام کوچک »لـــوران« 
ملقب به رئیس 14. خاندان – طرح 
قدیمی دبیرستانی – روز قبل – نشان 
مفعول بی واسطه 15. پایتخت قبرس 

– منهدم کننده

عمودی: ◾
 1. گواه – توخالی – مراقب و محافظ 
ــیــم ســال  ــادا – ن ــ ــان ــ 2.پـــایـــتـــخـــت ک
ــوار  ــلـ ــی – لـــحـــظـــه – شـ ــل ــحــصــی ت
ــی – شــروع کــنــنــده  ــمــ ــ جــیــن 3.دائ
4.ســفــیــدمــوی شــاهــنــامــه – غــنــی و 
فقیر همه دارند – مادر باران – طنین 
صــدا 5. عزیز همگان – محوطه ای 

عموماً روباز با انواع وسایل سرگرمی 
نظیر چــرخ وفــلــک– اســبــاب و اثــاث 
عروس 6. بخشی از دستگاه گوارش 
– ابـــزار صید – رئــیــس فــدراســیــون 
وزنه برداری ایران 7. مرد بلندهمت 
– قرن - سرود 8 . ناپخته – عقیده 
انتخاباتی – اخالگر – چوب خوشبو 
ــزرگ حمل مسافر –  ــودروی ب 9. خـ
چرب زبان – حرف و ضمیر انگلیسی 
10. مـــزه ای در صــورت – ستیغ کوه 
– نــوعــی نــان سنتی 11. تــکــرار یک 
حــرف – کنایه از دوســـت شکیبا و 
دلسوز است - شیشه 12. کلمه ای 
ــرســش تـــعـــداد – امــیــدواریــم  در پ
هیچگاه درکار شما نیفتد – بیماری 
تنگی نفس - مساوی 13. نام چند 
تن از پادشاهان ساسانی- شهری 

در خراسان جنوبی 14. درودگــری – 
به معلمان می گویند – جــوی خون 
15. خضاب – حشره ای در هواپیما 

- طرفدار
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 1 ب ه ا ر و خ  و ن و ا ف ی  و ن  
 2 ر ف   ج  ز و ه   ا س ل ا و   ر
 3 ا ت م   ن ر   ا ر ک ا ن   ل و
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 8   گ  ر ی  م و ر   پ ا س ت و ر  
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 14 ل   م ا ج  ر ا   م ک ل ف   ه د
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مهدی توحیدی رســیــدن 
به تولید و اشتغال زایی از مسیر 
شرکت های دانش بنیان تسهیل 
ــکــتــه ای اســـت که   شــــود؛ ایـــن ن
رهبرمعظم انقاب آن را مدنظر 
قــرار داده و بــرای رسیدن به این 

مهم، آن را به عنوان شعار سال مطرح کردند.
نظام اقتصادی دنیا اکنون بر پایه  دانش بنیان ها 
اســتــوار اســت؛ دانش بنیان هایی که موتور رشــد و 
توسعه به شمار می روند، بنابراین چاره ای جز تحوالت 
اساسی و جراحی اقتصاد ایران در این مسیر نیست، 
اما مسیر پیش رو برای قرار دادن قطار دانش بنیان ها 
بــر ریــل مناسب بــا چالش ها ومشکات فــراوانــی 

مواجه است.
در همین زمینه برای بررسی مشکات شرکت های 
دانش بنیان هــمــراه بــا برخی از مسئوالن شرکت 
شهرک ها سری به چند شرکت دانش بنیان زدیم 
تا از نزدیک مشکات و موانع پیش روی واحد های 
دانــش بــنــیــان را ببینیم و بــشــنــویــم. بــررســی هــا، 
مــشــاهــدات و بــازدیــد خبرنگار مــا از چند شرکت 
دانش بنیان در شهرک صنعتی تــوس گویای این 
واقعیت بود که هنوز دل تولیدکنندگان در واحد های 
تولیدی دانش بنیان پر از دردهای ریز و درشتی است 
که البته هیچ کدام آن ها تازگی ندارد و دردهای کهنه ای 
است که سال هاست فریاد می زنند؛ گایه از قاچاق 
بی رویه کاال در پوشش تولیدکننده تا بی مهری های 
دولت در تأمین برق، از تعرفه های صفر برای واردات 
کاالیی که مشابه داخــل دارد تا بهره های بانکی و 
نرخ دالری که نمی تواند ثبات داشته باشد و هر روز 

باال می رود.
گایه مــدیــران واحــد هــای تولیدی حکایت از این 
داشت که اگر توجه به مشکات واحد های تولیدی 
به خصوص دانش بنیان ها با قید فوریت انجام نشود، 
افیون قاچاق که سال هاست دامــن تولید را گرفته 
است در کنار دیگر مشکات ریزودرشت داخلی و 
خارجی، یکی پس از دیگری متخصصان در حوزه 
تولید محصوالت دانش بنیان را دلسرد کرده و باید 
هرازچندی منتظر خبر تعطیلی واحدهای تولیدی 

این حوزه باشیم.  

تعرفه صفر یعنی یارانه به تولیدکننده چینی ◾
مــدیــر یکی از شــرکــت هــای دانــش بــنــیــان در حــوزه 
تولید ماشین ابــزار و ماشین آالت CNC و سازنده 
بزرگ ترین و تنها ماشین فرز دروازه ایCNC  کشور 
مشکل کمبود نقدینگی و تأمین وثیقه و از طرفی 
راه  بهره باالی معوقات بانکی را از چالش جدی بر سر 
واحــد تولیدی خود می داند و می گوید: گذر از این 
ــوار اســت و  مشکات بـــدون حمایت، بسیار دشـ
توسعه محصوالت با فناوری باال با وجود تحریم های 

بین المللی هزینه باالیی را به ما تحمیل کرده است.
ــدی و  ــود اشــکــال جـ غــامــرضــا نیکبخت بــه وجــ
غیرمنطقی در طراحی تعرفه واردات محصوالت 
مشابه خارجی اشاره می کند و می گوید: ماشین ابزار 
یک صنعت پایه است این درحالی است که تعرفه 
واردات محصول مشابه ما صفر است؛ تعرفه واردات 
بــدون هیچ دلیلی پایین نگه داشــتــه شــده، مــن با 
سازنده چینی به هیچ عنوان نمی توانم رقابت کنم 
و تا حاال همین علم و دانــش ما بــوده که توانایی ما 
را تا حدودی باال نگه داشته، اما دیگر تولید برای ما 

به صرفه نیست!
وی مــی گــویــد: قوانین فعلی در راســتــای حمایت 
مستقیم از تولیدکنندگان چینی است؛ بازرگان یا 
مشتری داخلی می تواند با اندک تاش اقدام به ثبت 
سفارش و خرید محصول مشابه از خارج کشور و 

عمدتاً چین کند؛ تولیدکننده چینی در ازای صادرات 
محصول خود 17درصد جایزه صادراتی و معافیت 
مالیاتی از دولت خود دریافت می کند، تعرفه واردات 
این محصول 10درصد است که با احتساب تفاوت 
نــرخ ارز ترجیحی عماً بــه صفر مــی رســد کــه این 
موضوع فضای به شدت مخرب را برای تولیدکننده 

ایرانی ایجاد کرده است.
وی از مسئوالن می خواهد حداقل تعرفه را درست 
کنند؛ چرا برای خودروساز تعرفه 100درصدی بسته 
می شود که تازه با همان هم اجازه واردات نمی دهند، 
اما برای واردات ماشین ابزاری که صنعت هایتک 
است و نیاز به حمایت جدی دارد تعرفه صفر در نظر 
گرفته شده! مگر قرار نبود واردات محصوالت مشابه 

تولید داخل ممنوع باشد.
وی ادامــه می دهد: متأسفانه بیشتر ایــن واردات 
توسط افراد سودجو و غیرمتخصصی انجام می شود 
که نه دانش دارند نه بنیان و از طریق روش غیرقانونی 
و رانت اقدام به دریافت پروانه بهره برداری و به تبع آن 
ثبت سفارش واردات کرده و زنجیره فسادآلودی را در 

سایه ضعف نظارت ایجاد می کنند.
مشکل زمــانــی دوچــنــدان مــی شــود کــه بعضی از 
واحد های تولیدی ماشین آالت خارجی با بهره گیری 
از معافیت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات 
برارزش افزوده یارانه داخلی را به دست تولیدکننده 

چینی می رسانند.

بغض آقای تولیدکننده  ◾
سخن که به این سمت مــی رود بغض تولیدکننده 
این شرکت دانش بنیان می ترکد و می گوید: درهمین 
شــهــرک جلو چشم مــا دســتــگــاه هــای قــاچــاق وارد 
می کنند و می فروشند؛ نه یک ریال مالیات می دهند، 
نه اداره دارایی می داند کجا هستند و نه مجوزی از 
اداره صنایع دارند. به اندازه 100میلیارد تومان دستگاه 
در سالن چیده اســت و به ریــش مــنِ تولیدکننده 
می خندد، چرا کسی نمی پرسد دستگاه ها را از کجا 
آورده ای، آیا مالیات می دهی، هنگام فروش همه جور 
کاتالوگ وعکس نشان می دهد که این دستگاه ها 
کجاست، کجا بارگیری شده؛ دستگاه 8 تنی و10تنی را 
که کولبر نمی آورد، این ها از مبادی رسمی و قانونی وارد 
کشور می شود، ارز نیمایی می گیرند دستگاه چینی 
وارد می کنند؛ دستگاهی که سه ماه طول می کشد 
ما بسازیم آن ها در چهار روز سرهم می کنند، برند 

خود را روی آن می چسبانند و به اسم تولید داخل 
می فروشند.

وی می افزاید: دالالن مشغول فروش ماشین آالت 
وارداتی با قیمت پایین به دلیل شیوه های کم هزینه 
واردات هستند که نه دیــده می شوند و نه مالیات 
می دهند. چرا تعرفه های واقع بینانه برای جلوگیری 
از سرازیر شدن یارانه در جیب سازنده خارجی انجام 
نمی شود؟ چرا بازبینی دوره ای پروانه های صادرشده 
و ثبت سفارش های انجام شده در زمینه تولید برای 

شرکت های دانش بنیان ایجاد نمی شود؟ 
وی از وجـــود فــســاد سیستماتیک در گمرکات و 
بنادر ترخیص کــاال به عنوان یکی از موانع ســرراه 
دانش بنیان ها می گوید و ادامه می دهد: چند سال 
پیش به ما گفتند کار ترخیص در گمرک بندر انزلی 
راحــت انجام مــی شــود، سخت نمی گیرند، رفتیم 
دیدیم بله آنجا یک نفر هست که همه کارها از مبادی 
این فرد انجام می شود و کسی نمی تواند خــارج از 
سیستم ایــن فــرد کــاالی خــود را وارد کند. دستگاه 
20تنی ما را با وزن 50تــن ثبت کردند، گفتیم چرا، 
گفتند روال همین است؛ پس از گذشت چند ماه از 
طریق دوستی در آلمان به ما پیغام داده شد که 30تن 
بلبرینگ به نام شرکت شما بارنامه شده بعد متوجه 
شدیم با بارنامه واردات ماشین آالت ما کانتینرهای 
بلبرینگ به جای دستگاه تــراش CNC وارد شده، 
اماهیچ کس نیامد بگوید این کانتینرهای بلبرینگ را 

چه کسی و چگونه آورده است!
وی ادامه می دهد: بنا به روال سوت زنی های ایجاد 
شده برای کشف فساد، در استانداری، اداره صنایع 
و جاهای دیگر سوت هم زدیم، اما کسی سوت ما را 
نشنید؛ این تخلف بدون اطاع من، اما با مجوز من 
بوده و پای تبعات آن هم هستم. این موضوع باید 
یک جایی درست شود، مجوزی که در سازمان صمت 
داده می شود یک چیز است، کاالیی که وارد می شود 
چیز دیگری است؛ تا زمانی که مجری، قانون گذار یا 
دولت بخواهند تصمیم بگیرند و فکری به حال ما 
بردارند ما نابود شدیم و چیزی به نام دانش بنیان 

نخواهد ماند.

حمایت بهتر از تولیدکنندگان پایتخت نشین ◾
مدیرعامل یکی دیگر از شرکت های دانش بنیان در 
زمینه سازه های هیدرولیک، تولید در کشور را مثل 
یک گاو شیری برای دولت می داند که اول شیر آن را 

می دوشند کم کم دست و پای آن را هم قطع می کنند. 
وی می گوید: مشکات واحدهای تولیدی عمومی 
است، در تمام عواملی که می توانند به تولید کمک 
کنند یک نیت مثبت وجود نــدارد، آدم باید دیوانه 

باشد که سرمایه خود را وارد تولید کند. 
محمود امری بابیان اینکه 80درصد مشکل واحدهای 
تولیدی بحث مالی و تأمین منابع مالی است، عنوان 
می کند: مشکات سرمایه ثابت و سرمایه درگردش ما 
در حالی است که اختیارات و قدرت بانک ها در استان 
به اندازه یک شعبه در تهران هم نیست، تمرکز در 
تهران موجب مشکات فراوانی شده است، منابع 
اعتباری وقتی به استان ها می رسد چیزی از آن باقی 
نمانده است؛ چرا برای واحدهای تولیدی استانی در 

مرکز تصمیمات اعتباری گرفته می شود؟
وی بــا گایه از اینکه متأسفانه وضعیت خوبی 
در حالت تــورم غیرکنترلی وضــع موجود نداریم و 
دسترسی به منابع و بازار هم با تغییر هر روزه نرخ ارز 
نداریم، اظهار می کند: بسیاری از شرکت ها به این 
نتیجه رسیده اند که تنها راه نجات آن ها از مشکات 
و تأمین منابع مالی، کوچک سازی است؛ بزرگ شدن 
عماً سخت است و کمبود منابع اجازه توسعه را به 

واحدهای تولیدی دانش بنیان نمی دهد. 
وی بی برقی و مشکات و برنامه های قطعی برق را یکی 
دیگر از عوامل مهم کاهش تولید می داند که آسیب 
شدیدی وارد کــرده است و می گوید: کمبود منابع 
انــرژی در کنار تورم شدید بخش تولید و همچنین 
کمبود نیروی کار متخصص مشکات ما را دوچندان 
کــرده اســت، بــه طــوری کــه بــه علت کسری تولید، 
خودروسازها خودشان اقدام به وارد کردن محصول 

از چین کردند.
وی می افزاید: بازار اصلی ما، خودروسازها هستند که 
آن ها هم بدهی های خود را به ما در بازه زمانی 6ماهه 
پرداخت می کنند؛ درحال حاضر 200میلیارد تومان 
از خودروسازها طلبکاریم این درحالی است که با تورم 
باالی 40درصدی زمانی پول به دست ما می رسد که 
عماً 20درصد ارزش خود را از دست داده و قیمت 
مواد اولیه افزایش پیدا کرده است، ما هنوز به قیمت 

سال 99 به خودروسازها جنس می دهیم.
وی کمبود نــیــروی کـــار متخصص در واحــد هــای 
تولیدی را از دیگر دالیل کاهش تولید در بسیاری از 
واحدهای تولیدی عنوان می کند و می گوید: برخی 
از شرکت هایی که هیچ کار تخصصی و دانش بنیانی 

ندارند نیروی کار آموزش دیده ما را به بهانه حقوق 
باالتر ترغیب کرده و استخدام می کنند و بعد از کار 

بیکار می کنند.

 دولت در هیچ مرحله ای از سرمایه گذاری  ◾
وارد نمی شود

مدیر فنی شرکت تولیدی و دانش بنیان در زمینه 
تولید مبدل های الکترونیکی، تجهیزات تجدیدپذیر 
و سیستم های  خنک کننده، سیاست های نادرست 
در حوزه انرژی و به دنبال آن تحریم های موجود را یکی 
از موانع توسعه پیش روی واحد تولیدی خود می داند 
و می گوید: شرایط در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
متفاوت است در برخی موارد خود دولت با برداشتن 
یارانه های تولید یکی از موانع پیشرفت در حوزه های 

فنی بوده است.
کمالی با تأکید بر اینکه یکی از مهم ترین مشکات ما 
در بحث تولید و تأمین برق است، می گوید: در بحث 
انرژی دچار قحطی شده ایم، دولت به دلیل منابع 
محدود انرژی و از طرفی جراحی اقتصادی، در هیچ 

مرحله ای از سرمایه گذاری وارد نمی شود.
وی ادامه می دهد: ما درحال حاضر به سمت تأسیس 
نیروگاه خورشیدی برای تأمین منابع برقی خودمان 
حرکت کــرده ایــم، امــا درهمین راه هم با مشکات 
فــراوانــی مــواجــه هستیم؛ چــراکــه وقتی تولید برق 
در انحصار دولــت اســت ما بــرای تأسیس نیروگاه 
خورشیدی و تأمین برق موردنیاز هم موانع زیادی را 

باید از پیش رو برداریم.
وی با انتقاد از خاموشی های برق در واحد های تولیدی 
با تأکید بر اینکه دولــت موظف اســت بــرق را برای 
شــرکــت هــای تولیدی به خصوص دانش بنیان ها 
تأمین کند، خاطرنشان می کند: چالش برق یکی 
از مهم ترین چالش های شرکت هاست، درسال 99 
ماهی یک بار برق ما قطع می شد، در سال گذشته به 
هفته ای یک بار رسید و امسال هم که از اول خرداد به 
ما برنامه خاموشی داده اند؛ این برنامه ادامه پیدا کند 

تا سال آینده می گویند کاً صنایع را تعطیل کنید.
وی با اشاره به اینکه تغییر فناوری کار سختی است، 
می افزاید: استقبال از فناوری های نو در دنیا به دلیل 
بهینه کردن مصرف انرژی فراوان است، اما در ایران 
به دلیل اینکه انرژی ارزان است از این نوع فناوری 

 استقبال نمی کنند. 
وی با انتقاد از نوع خرید تضمینی توسط دولت اظهار 
می کند: در خرید تضمینی، دولت در بسیاری از موارد 
به تعهدات خود عمل نمی کند و هنوز پول برق های 
خریداری شده در سال های گذشته از نیروگاه های 

برق و تولیدکننده ها را پرداخت نکرده است.

قول حمایت از دانش بنیان ها ◾
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 
خــراســان رضـــوی در ایــن بــازدیــدهــا ایــن قــول را به 
مــدیــران شــرکــت هــای دانش بنیان داد کــه شرکت 
پیگیر همه مشکات واحدهای صنعتی مستقر در 
شهرک های صنعتی و در رأس آن ها دانش بنیان ها 
برای عارضه یابی کامل با هر دستگاه اجرایی خواهد 
بود و80 تا 100درصد هزینه های مشاوران را نیز این 
شرکت پــرداخــت می کند و ازهــیــچ حمایتی بــرای 

فعال سازی واحدها و توسعه آن ها دریغ نمی کند.
محمد احسانی یادآور شد:20 مشاور صنعتی برای 
رفع مشکات واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان 
خراسان رضوی در سامانه مربوط نام نویسی و احراز 
هویت شدند و تخصص آن ها مورد تأیید قرار گرفته 
تا صاحبان تولید با بهره گیری از این مشاوران و انعقاد 
قــرارداد با آنان بتوانند برای برطرف کردن مشکات 

خود اقدام کنند.

بغض تولید از موانعی که در نتیجه سیاست های باال دستی ایجاد شده است 

پشتیبانی از دانش بنیان ها؛ قول بی عمل

خبرخبر
خوبخوب

افتتاح نخستین پیش دبستانی ویژه نوآموزان آسیب دیده بینایی 
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی از 
افتتاح نخستین پیش دبستانی ویژه نوآموزان آسیب دیده 

بینایی کشور در مشهد خبر داد.
جــواد روحانی در گفت وگو با ایسنا بیان کــرد: ایــن مرکز، 
نخستین مرکز تخصصی دوره پیش دبستانی ویژه نوآموزان 
آسیب دیده بینایی در کشور است که با به روزترین تجهیزات 

ــوآمــوزان  و فــضــای آمــوزشــی مــنــاســب ســازی شــده، بـــرای ن
آسیب دیده بینایی ساخته شده است.

روحانی بیان کرد: در این مرکز کودکان از 9 ماهگی تا 6 سالگی 
پذیرش می شوند. در کنار مربی و آموزش هایی که به آن ها و 
والدین داده می شود، فرایند توان بخشی این کودکان صورت 
می گیرد. ما در این مرکز پزشک هم داریــم که هر هفته یا 

هر دو هفته یک بار، کودکان را مورد چکاپ قرار می دهد تا 
مشکات کودکان پیش رونده نباشد و به موقع به متخصص 
بینایی معرفی شوند. وی گفت: خدمات این مرکز رایگان و 
مانند مدرسه، دارای کد پیش دبستانی است. والدین فقط 
حق بیمه کودک و هزینه برخی از وسایل کودک را پرداخت 
می کنند. ســرویــس دهــی بــه کــودکــان تــا چهار سالگی به 

عهده خود والدین و باالی این سن به عهده مدرسه است 
که بخشی از هزینه سرویس را والــدیــن و بخش دیگر را 
دولت پرداخت می کند. روحانی بیان کرد: در حال حاضر 
45 نفر نوآموز در این مرکز ثبت نام شده اند و خَیری که این 
ساختمان را ساخته  است، پیش بینی هفت کاس را کرده 

که هرهفت کاس اکنون دایر است. 

   شناسایی ۲۰ اولویت خوشه های صنعتی خراسان رضوی
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 

خراسان رضوی گفت: متخصصان ۲۰ اولویت برای 
راه اندازی خوشه های صنعتی کسب وکار برای این 
استان شناسایی کرده اند که این شرکت از این تعداد، 

راه اندازی و توسعه سه خوشه صنعتی پوشاک، 
پالستیک و لبنیات را امسال آغاز کرده است.

محمد احسانی در گفت وگو با ایرنا افزود: تاکنون 
امکان سنجی برای سه خوشه صنعتی مزبور انجام و 
تأیید سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

ایران برای راه اندازی آن ها در مشهد گرفته شده است. 
۶خوشه صنعتی در زمینه های فرش، کفش، مبلمان، 
طال و جواهرات، قطعات خودرو و زعفران اتمام یافته 

است. برخی از این خوشه ها توسعه قابل توجهی 
داشته اند به طوری که فعاالن خوشه صنعتی مبلمان 

در برنامه های نمایشگاهی ترکیه حضور می یابند و 
شرکت شهرک ها از آن ها برای بازاریابی در کشورهای 

دیگر و تخصصی کردن فعالیتشان با برگزاری 
دوره های آموزش تخصصی طراحی با بهره گیری از 

اساتید خارج از کشور حمایت می کند.
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