
در پی انتشار گزارش میدانی خراسان رضوی از ضعف نظارت دام پزشکی بر عرضه و ذبح 
دام در شهرک شــهید رجایی در روز گذشــته با عنوان »دور از چشــم کرونا«، این سازمان 

جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه می خوانید...

هزار کلمه جوابیه 
وسوال اصلی همچنان 

بی پاسخ !

 اداره کل دام پزشکی استان با ارسال  جوابیه ای
 به گزارش نظارت ضعیف  بر ذبح غیرمجاز دام 

در شهرک شهید رجایی واکنش نشان داد

 در خواست نظام پزشکی برای 
این پول ها خوردن ندارد تشدید محدودیت های کرونایی 

در نشست خبری با اشاره به وضعیت قرمز استان مطرح شد

پاکبان بجستانی  از انگیزه اش برای برگرداندن 7 میلیون تومان پول نقد به صاحبش می گوید: 

 صفحه۲ صفحه۴

 صفحه۴

تشکیل پرونده کیفری 
درصورت قصور مالکان 

بازارهای نا ایمن 

کرونا باعث توجه 
بیشتر نیروهای 

سیاسی به مشکالت 
مردم شده است 

60 میلیارد از طلب 
زعفران کاران استان 

پرداخت شد

تعطیلی دوباره 
بوستان های مشهد 

نصب سایه بان در 
صحن های حرم مطهر 

رضوی 

شکارچیان غیر مجاز 
 محیط بان تندوره 

را مجروح کردند

دادیار معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم 

دادسرای مشهد هشدار داد:

 رئیس جبهه پیروان 
خط امام   و  رهبری در استان:

مدیر سازمان تعاون روستایی 
خراسان رضوی:

 معاون شهردار مشهد 
خبر داد:

 معاون استاندار
 اعالم کرد:

 عضو شورای شهر مشهد 
خبر داد:

 برخورد قانونی در انتظار 
متخلفان پروتکل های بهداشتی 

 تمدید 3 ماهه الیحه حمایتی
 از صنوف در دستور کار شورا

۲

مردم رعایت نکنند 
براساس جداول 

اضطراری خاموشی 
خواهیم داشت

 صفحه۲

 صفحه۱

 صفحه۲

 صفحه۱

 صفحه۱

 صفحه۳

۲

۴

ویژه برنامه های بنیاد کرامت 

رضوی در دهه والیت اعالم شد 

 روابط عمومی
 شرکت توزیع برق مشهد با 

رد   ادعای کابل دزدی: 

 صفحه۳

گام آستان 
قدس برای 
حمایت از 
نیازمندان

Sun.Aug.2.2020. No.4470
یک شنبه 1۲ مرداد 1399  / 1۲ ذی الحجه 1441

4  صفحه/  شماره 4470  / قیمت: 600 تومان

نصب سایه بان  در صحن های 
حرم مطهر رضوی 

نصب سایه بان در صحن های حرم مطهر رضوی 
یکی از درخواســت هــای همیشــگی زائــران و 

مجاوران بود که اجرایی شد. 
به گزارش تســنیم، یکی از اقداماتی که در حرم 
منور رضــوی در دســتور کار قرار گرفتــه و انجام 
شده اســت نصب ســایه بان در صحن های حرم 
رضوی است تا زائران با کیفیت باالتری به زیارت 

بپردازند.
شایان ذکر است مطلب بیشتری از جزئیات این 

خبر تا بعدازظهر روز گذشته منتشر نشد.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان 
رضوی:

60 میلیارد از طلب زعفران کاران 
استان پرداخت شد

مدیر ســازمان تعاون روســتایی خراسان رضوی 
گفت: ۶۰۰ میلیارد ریال دیگر از مطالبات مربوط 
به خرید مســتقیم محصول زعفران، به حســاب 
کشــاورزان زعفران کار اســتان واریز شــد. ایرج 
ناصری مقــدم در گفت و گــو با ایرنا افــزود: چک 
لیســت پرداخت این میزان مبلغ واریــزی اواخر 
هفته گذشــته تحویل بانک کشــاورزی شده و از 
صبح شنبه به حساب زعفران کارانی که محصول 
خــود را در قالب خریــد حمایتی زعفــران به این 

سازمان تحویل داده اند واریز شد. 
وی ادامه داد: مطالبه باقی مانده زعفران کاران 
تا قبل از این، هــزار و ۶۷۰ میلیــارد ریال بود که 
با پرداخت این ۶۰۰ میلیــارد ریال به هزار و ۷۰ 
میلیارد ریــال کاهش پیدا کرد. وی گفت: ســال 
گذشته ۹ هزار و ۵۰۲ کشاورز در استان بیش از 
۶۸ تن و ۸۲۵ کیلوگرم زعفران تولیدی خود را 
در قالب طرح یاد شده به سازمان تعاون روستایی 
استان تحویل دادند که با بیش از پنج هزار نفر از 
این تعدادکشاورزان تســویه حساب کامل انجام 

شده است.

امام جمعه سرخس با اشاره به وضعیت 
اضطراری بیمارستان لقمان حکیم 

خبرداد:

کمک ۱00 میلیونی مردم محروم 
»چشمه شور« برای تجهیز 

بیمارستان سرخس
تمــدن/  امــام جمعه ســرخس بــا بیــان این که 
وضعیت بیماران کرونایی و بیمارستان سرخس 
اورژانسی است، گفت: از مردم عزیز می خواهم با 
مشارکت در پویش "یاعلی" در تجهیز بیمارستان 
لقمان حکیم ســرخس و خرید مخزن پشــتیبان 
دستگاه اکسیژن ساز مشارکت کنند ضمن این 
کــه تاکنون مردم روســتای محروم چشمه شــور 
با اهــدای ۸۰ راس دام بــه ارزش ۱۰۰ میلیون 
تومــان در این پویش شــرکت کرده انــد. حجت 
االســام محمــد بختیــاری افــزود: وضعیــت 
بیمارســتان ســرخس یک وضعیت اورژانســی 

است و جان بیماران در خطر است.

مدیرکل کمیته امداد استان اعالم کرد:

2 هزار قربانی به نیت سالمتی 
مردم و مدافعان سالمت

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: بیش از دو هزار 
قربانی به نیت سامتی مردم و مدافعان سامت 
با مشــارکت خیران و مراکز نیکــوکاری همزمان 
با روز عیــد قربــان انجام شــد. به گزارش ســایت 
خبری کمیته امداد، حبیب ا... آسوده اظهارکرد: 
پیش بینی می شود در روزهای آینده شاهد افزایش 
آمار میزان مشارکت نیکوکاران در قربانی کردن 
دام باشیم و گوشــت حاصل از  قربانی های انجام 
شده بین مددجویان تحت حمایت و نیازمندان غیر 

تحت پوشش در حال توزیع است.

معاون شهردار مشهد:
62 معبر ناایمن امسال 

ایمن سازی می شود
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
مشــهد گفــت: درچارچــوب اجرای طــرح حق 
تقدم عابران پیاده امســال ۶۲ گذرگاه و تقاطع 
ناایمن ایمن سازی می شــود. به گزارش پایگاه 
اطــاع رســانی شــهرداری مشــهد، کاظمــی 
افزود: ســال گذشــته با همکاری پلیس راهور، 

حدود ۶۱ معبر شامل ۲۸ تقاطع و 4۲ گذرگاه 
ناایمن شناسایی شد و به صورت اجرای رنگ یا 
تایل گذاری با نصب چــراغ و تابلوهای ترافیکی 
وهزینه حدود3۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 

ایمن سازی و مناسب سازی شده است.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری مشهد 
خبر داد:

ابالغ دستور آب رسانی به 
 روستاهای چشمه پونه
 کالته سرهنگ و زکریا

معاون فرماندار مشــهد از اباغ دستور فرماندار 
برای رفع مشکل آب رسانی به چشمه پونه، کاته 
سرهنگ و زکریا خبرداد. به گزارش فارس، احمد 
ریواده معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانداری 
مشهد گفت: بر اساس آن چه مطرح شده و مردم 
و شرکت آب و فاضاب متقاضی هستند، به مدیر 
کل راه و شهرسازی، معاون اراضی آستان قدس، 
شــهردار مشــهد و شــرکت آب و فاضاب اعام 
کرده ایم که آب رســانی به چشــمه پونه را انجام 
دهند. وی با بیان این که مسئله یک درخواست و 
اختاف حقوقی میان دو دستگاه است، افزود: 
فرماندار در جلسه بهداشت دستور دادند که به 
»چشــمه پونه« و »کاته زکریا« آب رسانی انجام 
شــود چرا که جمعیت آن باالی ۲۰ خانوار است 
و وظیفه داریم آب شــرب بــه آن هــا بدهیم. وی 
خاطرنشــان کرد: فرماندار، دستور رفع مشکل 
آب رسانی به چشمه پونه، کاته سرهنگ و زکریا 
را که در محدوده خدماتی شــهر قــرار گرفته اند 
داده است و ما نیز این دستور را برای اجرا اباغ 
کردیم. ریواده تصریح کرد: اگر قرار باشد به همه 
مردم آب رســانی به صورت خانگی انجام شــود 
باید مشــکل مجوز آستان قدس حل شــود و اگر 
حل نشود ما به صورت موقت آب رسانی را انجام 

می دهیم.

آغاز فعالیت مجدد پایگاه های 
سنجش سالمت نوآموزان 

استان
مدیر آموزش و پرورش اســتثنایی استان گفت: 
پایگاه های سنجش سامت نوآموزان بدو ورود 
به دبســتان با شــرایط جدید از ســر گرفته شــد. 
مهدی قاسمی پور در گفت وگو با ایرنا افزود: بر 

اساس مجوز ستاد استانی مبارزه با کرونا فعالیت 
پایگاه های سنجش سامت که از اواسط تیرماه 
بنا به دســتور این ســتاد به منظــور جلوگیری از 
شــیوع بیماری کووید- ۱۹ متوقف شده بود در 

سراسر استان آغاز شد.

شکارچیان غیر مجاز محیط بان 
تندوره را مجروح کردند

مقصــودی/ مدیــر کل حفاظت محیط زیســت 
خراسان رضوی از مجروح شدن محیط بان پارک 
ملی تندوره درگز توســط شــکارچیان غیر مجاز 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی محیط زیست 
اســتان، تورج همتی گفت: هرچنــد ضاربان از 
محل حادثه متواری شدند ولی با تاش ماموران، 
یکی از آنان که دارای ســابقه محکومیت زیست 
محیطی نیــز بــوده شناســایی و بــا هماهنگی و 
دستور دادستان درگز و  همکاری پلیس آگاهی 
شهرســتان، متخلــف دســتگیر و ضمــن توقیف 
موتورســیکلت وی، متهم تحویــل پلیس آگاهی 
شهرستان شد. وی در خصوص وضعیت جسمی 
عظیــم دانش فر محیط بــان مصدوم نیــز گفت: 
متاســفانه بــه دلیل شکســتگی دنده و دســت و 
شــدت جراحات وارد شــده، وی برای درمان به 
مرکز اســتان اعزام شــد تــا تحت مراقبــت های 

پزشکی قرار گیرد.

جان باختگان کرونا در سبزوار 
به 90 و در نیشابور به 357 نفر 

رسید
کالتــه/ مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ســبزوار گفت: با جان باختن شش نفر 
براثر کرونا در شهرستان های تابعه این دانشگاه 
مجموع تعداد جان باختــگان به ۹۰ نفرافزایش 

یافت. 
به گــزارش خراســان رضــوی، محمد باقــرزاده 
اظهــار کرد: بــا اضافــه شــدن ۱3 بیمــار جدید 
مبتــا بــه کرونــا در ســبزوار و شهرســتان های 
تابعه مجمــوع مبتایان بــه ۱۲۲4 نفر رســید. 
همچنین فرماندار نیشــابور نیــز گفت: مجموع 
جان باختگان از ابتدای شــیوع ویروس کرونا به 
3۵۷ نفر رســیده اســت. علیرضا قامتی افزود: 
۱۶۰ نفــر کــه  دارای عایــم کرونا هســتند در 

بیمارستان نیشابور بستری اند.

اخبار شهرستان ها

* میثاق اشرافیان / رئیس کمیته امداد طرقبه و 
شاندیز از توزیع هزار و 3۰۰ بسته کمک معیشتی  

بین مدد جویان این شهرستان خبر داد.
* تمــدن- علیرضــا دادمحمدی مدیــر کمیته 
امداد امام )ره( سرخس گفت:  به نیت سامتی 
کادر درمان شهرســتان ســرخس3۲ رأس دام 

ذبح و بین نیازمندان توزیع شد.
* فارس/ مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان 
رضوی گفت: با وجود مدارک و مستندات  زمین 
واگذار شده به شعبه تامین اجتماعی بردسکن، 
ولی زمین دارای مشکاتی است که شهرداری 
نمی تواند پروانه ساخت را صادر کند، بنابراین 
باید این مشکل توســط مقامات محلی از جمله 
فرمانــدار، دادگســتری وشــورای شــهر حــل و 

فصل شود.
* علــی نــوری/ رئیــس کمیتــه امــداد امــام 
خمینی)ره( بردسکن گفت: همزمان با عید سعید 
قربان ۶۰ راس دام به نیت سامتی کادر پزشکی 

و مردم از ویروس کرونا در شهرستان ذبح شد.
* فرمانده انتظامی شهرســتان بردسکن گفت: 
۲۶ دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال با فعالیت 

غیرمجاز در بردسکن کشف شد.
* اصغری/ فرمانده انتظامی فریمان گفت: پس 
از وقوع چند فقره ســرقت در حوزه اســتحفاظی 
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و ماموران 
دایــره تجســس کانتــری مرکــزی بــا اشــراف 
اطاعاتی و سرنخ های موجود دو متهم سابقه دار 

را با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند.
* شعبانی/ مســعود ملکی راد، دهیار روستای 
شــیله گشــاد بخش رخ تربت حیدریه از قربانی 
۱۵ راس دام توسط خیران  و توزیع تعداد ۷۵۰ 
بســته گوشــت قربانی به مناســبت عید ســعید 

قربان  بین نیازمندان خبر داد.
* ایشــان زاده/ فرمانــده انتظامــی قوچــان 
از شناســایی ودســتگیری دو نفــر بــه اتهــام 
کاهبــرداری از یک شــهروند قوچانی خبرداد 

که ازحساب بانکی وی  برداشت کرده بودند.
* اصغــری / فرمانــده انتظامــی فریمــان از 
شناســایی عامل برداشــت غیرمجــاز اینترنتی 
در فریمان خبر داد و گفت: فــردی با مراجعه به 
پلیس اظهار کرد مبلغ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار 
ریال از حسابش بدون اطاع وی برداشت شده 
اســت که در بررســی های انجام شده مشخص 
شــد متهم یک ســایت جعلی راه انــدازی کرده 
و افــراد را به درگاه جعلــی بانک هدایــت و با در 
دست داشــتن اطاعات کارت بانکی، اقدام به 

برداشت از حساب افراد می کرده است.
* فرمانده انتظامی شهرســتان خوشاب گفت: 
از یک  ســارق خودرو یک قبضه اسلحه و فشنگ 

کشف شد.
* کالته/مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگی شــهر 
تاریخی سبزوار گفت: مرمت اضطراری آرامگاه 

بیهقی به ۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
* شــجاعی مهر/ مدیر گروه بهداشــت محیط 
و حرفه ای دانشکده علوم پزشــکی نیشابور، از 
ضبط و توقیف بیش از 4۰ کیلوگرم روغن زیتون 

فاقد مشخصات بهداشتی خبر داد.
* ایســنا/معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و 
پرورش خراسان رضوی گفت: حدود ۸۵ هزار 
نفر در کاس های مجازی اوقات فراغت ثبت نام 
کردند که البته ما انتظار اســتقبال بیشــتری را 

داشتیم. 

اخبار 

گوناگون



 دادیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادسرای مشهد هشدارداد:   

تشکیل پرونده کیفری درصورت 
قصور مالکان بازارهای ناایمن
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دادیار معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادســرای عمومــی و انقالب 
مشــهد هشــدار داد که در صورت قصور 
مالکان و مدیران بازارهای ناایمن، برای 
متخلفان پرونده کیفری تشکیل خواهد 
شــد. به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
شــهرداری مشــهد، فــرزاد بهشــتی در 
نشست مشترک مسئوالن آتش نشانی، 
دادســتانی و شــهرداری بــا مالــکان و 
مدیران بازارهای ناایمن گفت: مجتمع 
ها و ســاختمان های بلند مرتبــه ناایمن 
درصورت بی توجهی به اخطارها و اقدام 
نکردن برای ایمن ســازی ایــن محل ها 
پلمــب مــی شــوند. وی بــا بیان ایــن که 
تامین ایمنی، یک کار بین بخشی است 
،اظهارکرد: ما به عنوان دستگاه قضایی 
از اقدامــات موثــر ادارات، ســازمان ها و 
مالکان مجتمع هــا برای تامیــن ایمنی 
حمایت الزم را انجام خواهیم داد، البته 
اگــر حادثــه ای در ایــن مجموعــه ها رخ 
دهد، مالکان و اعضــای هیئت مدیره ها 
را نیز مســئول می دانیم. وی با تاکید بر 
این که ایــن افراد در صــورت بروز حادثه 
در اماکــن ناایمــن تحت مدیریت شــان 
بایــد پاســخگو باشــند، هشــدار داد: در 
صورت قصور احتمالی با تشکیل پرونده 
کیفری حتمــا برخورد قضایی مناســب 
با متخلفان انجام خواهد شــد. بهشــتی 
ادامــه داد: آمادگــی کامل بــرای صدور 
مجوزهــای الزم بــه منظــور برخــورد بــا 
مالکان واحدهــای تجاری فاقــد ایمنی 
در مجتمع هــا و بازار های ســطح شــهر 
را داریم و در صورت دریافــت گزارش از 
سوی نهاد های مسئول به طورقطع برای 

پلمب این صنوف با هــدف تامین منافع 
عامه مردم اقدام خواهد شد.

مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری مشهد نیز در 
این جلسه گفت: با وجود مصوبه شورای 
اسالمی شهر اغلب مجتمع های تجاری 
مشــهد فاقد تیــم ایمنی، آتش نشــانی و 
مدیریت بحران است. امیر عزیزی افزود: 
در اماکنــی که مــا به عنــوان خطرآفرین 
و ناایمــن معرفی کرده ایم ســطح ایمنی 
 حداقلــی اســت و اگــر خــدای ناکــرده 
حادثه ای رخ دهد، هم جان شهروندان و 
هم جان آتش نشانان و نیروهای امدادی 
در معرض خطر است. وی با بیان این که 
برخی به ما خــرده می گیرند کــه در این 
شــرایطی که مالکان و بازاریان به شدت 
تحت تاثیر آثار اقتصادی کرونا هســتند، 
این اقدام آتش نشانی فشار مضاعفی به 
بازاریان وارد می کند، اظهارکرد: اما ما 
اعتقاد داریم که در حــوزه تامین ایمنی، 
حتی ثانیه ها و لحظه هــا را نباید نادیده 
بگیریــم و اگــر حادثــه ای رخ بدهد همه 

مسئول خواهیم بود.

از میان خبر ها

گوناگون 

عضو شورای شهر مشهد خبر داد:

 تمدید 3 ماهه الیحه حمایتی 
از صنوف در دستور کار شورا

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر مشــهد گفت: با توجه به تداوم شیوع ویروس 
کرونا و متضرر شــدن واحدهای صنفــی مختلف، 
عالوه بر بخشــودگی و تخفیف ســه ماهه نخســت 
بخشــی از عوارض و اجاره  بها و...، بخشودگی سه 
ماهه دوم نیز در دستورکار شورای شهر قرار گرفته 
که پــس از بررســی در کمیســیون های مختلف در 

جلسه علنی مطرح خواهد شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای شهر مشهد، 
فیضی افزود: براســاس الیحه جدید، این معافیت 
برای ســه مــاه دوم ســال نیــز در موضوعاتی چون 
بخشودگی عوارض و اجاره مستاجران شهرداری 
و ... تمدیــد خواهــد شــد و اصنــاف و بخش هــای 
بیشــتری را بنا به تشــخیص ستاد اســتانی مبارزه 
با کرونا شــامل می شــود تا بتوانند ایــن واحدها به 

فعالیت خود ادامه دهند.

مدیر گردشگری سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد اعالم کرد:

کاهش 95 درصدی ورود گردشگران 
سالمت به استان با شیوع کرونا

مدیر گردشــگری ســالمت دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: ورود گردشــگران سالمت به مشهد با 
شــیوع کرونا از ماه های پایانی سال گذشته تاکنون 

9۵ درصد کاهش یافته است.
 به گــزارش ایرنا، دکتر اســماعیل خیامــی افزود: 
سال گذشته حدود 19 هزار گردشگر سالمت در 
بیمارستان ها  و مراکز جراحی محدود زیر پوشش 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد خدمــات درمانی 
دریافت کردنــد که  این رقــم غیر از خدمــات ارائه 
شــده در بخش ســرپایی بــوده اســت. وی تصریح 
کرد: تعداد گردشــگران ســالمت که سال گذشته 
در بخش خدمات ویزیت، سرپایی و پاراکلینیک در 
مشهد خدمات دریافت کرده اند بیش از 100 هزار 
نفر بوده است. مدیر گردشگری سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: بیماران معدود مراجعه 
کننده طی ایــن مدت اغلب کســانی بودنــد که به 
علت بســته  شــدن مرزها امکان خروج از کشــور را 
نداشــتند و به انجام اقدامات پیگیری در خصوص 
درمان های انجام شده قبلی نیاز داشتند یا بیماران 

اورژانسی بودند.

اخبار

جامعه 

معاون استاندار اعالم کرد:

 برخورد قانونی در انتظار
 متخلفان پروتکل های بهداشتی

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری از 
برخورد با متخلفان پروتکل های بهداشــتی بر اساس 
ضوابط قانونی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، جعفری در حاشیه ســتاد پیشگیری  و مقابله با 
کرونا  به تشریح آخرین وضعیت استان پرداخت و گفت: 
متاسفانه وضعیت کرونایی استان همچنان قرمز است، 
تاکید می کنم مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند که بتوانیم بر این  بیماری پیروز شویم. وی افزود: 
برخی از افراد  ســالمت مردم را به خطر مــی اندازند، 
تمهیداتی در این زمینه در نظر گرفته شده که یک سری 
برخورد های قانونی با برخی از ایــن افراد متخلف که 
عمدی پروتکل های بهداشــتی را رعایــت نمی کنند 
صورت گیرد .وی تصریح کرد: این برخوردها در حوزه 
های اداری ابالغ شده و افرادی که عمدی این اتفاق را 
رقم می زنند از ارائه ســرویس ها محروم خواهند شد، 
حتی  تا حد اخراج هم برای فرد پیش بینی شده است. 
جعفری گفت: از مردم خواهش می کنم تا زمانی که در 
وضعیت قرمز قرار داریم از اتراق در بوستان ها و پارک 
ها خودداری کنند، بر طبق گزارش ها  20درصد این 
 بیماری ها از این حــوزه بوده و از مــردم عزیز خواهش 

می کنیم از تجمعات پرهیز کنند.
شایان ذکر اســت، بر اساس اعالم ســخنگوی وزارت 
بهداشت در روز گذشته ، خراسان رضوی همچنان جزو 

استان های با وضعیت قرمز کرونا قرار دارد.

نظارت سرزده فرماندار مشهد بر رعایت 	 
پروتکل های بهداشتی در ادارات

فرماندار مشهد روز شنبه به صورت ســرزده در برخی 
دســتگاه های اجرایــی این شهرســتان حضــور یافت 
و رعایــت پروتکل های بهداشــتی در مقابله با شــیوع 
ویروس کرونــا را مورد بررســی قــرار داد. بــه گزارش 
روابط عمومی فرمانداری مشــهد، هاشمی در بازدید 
از ادارات جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
صنعت، معــدن و تجارت و ســازمان تعاون روســتایی 
مشهد گفت: وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی در این ادارات مطلوب و قابل 

قبول ارزیابی شد.

معاون شهردار مشهد خبر داد:

تعطیلی دوباره بوستان های مشهد 
معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد از تعطیلی 
مجدد بوســتان های شهر مشــهد خبرداد. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، مهدی یعقوبی 
گفت: با توجه به اعالم وضعیت قرمز در مشهد از سوی 
ســتاد ملی کرونا، بوستان های شهر مشــهد تا اطالع 
ثانوی، از مــورخ 11مرداد 99 تعطیل شــد. وی ادامه 
داد: در همه بوستان ها، محوطه بازی کودکان، وسایل 
بــدن ســازی، ســرویس های بهداشــتی، مصلی ها و 
آبخوری ها غیرفعال است و به وسیله نوارهای زرد خطر، 
محصور و به منظور اطالع رسانی پیام های بهداشتی 

بنرهایی در سطح بوستان ها نصب شده است.

در نشست خبری با اشاره به وضعیت قرمز استان مطرح شد

درخواست نظام پزشکی برای 
تشدید محدودیت های کرونایی 

محمد حسام مسلمی / رئیس سازمان نظام 
پزشکی مشهد با اشاره به وضعیت قرمز استان و 
سه برابر شدن میزان مبتالیان در مشهد گفت: 
معتقدیم باید محدودیت ها تشــدید بشود چرا 
که ســالمت مردم در اولویت اســت. به گزارش 
»خراســان رضوی«، دکتر علی بیرجندی نژاد 
روز گذشته در نشستی خبری درباره افزایش سه 
برابری آمار مبتالیان به کرونا در مشهد و ارتباط 
آن با بازگشایی حرم گفت: دیدگاه ما این است 
که این آمار ســه برابری، کشــوری افزایش پیدا 
کرده اســت، ما موافق اعمال محدودیت برای 
مراســم مذهبی پیــش رو هســتیم، امــا این که 
سه برابر شــدن مبتالیان ارتباطی با بازگشایی 
حرم مطهر داشته باشــد، طبق بررسی های ما 
این گونه نیست. وی همچنین در باره مطالبات 
پرستاران اظهار کرد: پیگیر مطالبات پرستاران 
هســتیم، بخشــی از این مطالبــات مربــوط به 
شــرایط مالی دولــت و بخــش دیگر مربــوط به 
مطالبــات از ســازمان هــای بیمه ای اســت که 
بایــد پرداخت کنند، بــرای پیگیــری مطالبات 
پرســتاران 10 روز پیــش جلســه ای بــا هیئت 
مدیره نظام پرســتاری داشــتیم. وی همچنین 
در خصوص تعداد مدافعان ســالمت در مشهد 
که به دلیــل ابتال بــه کرونا فــوت کــرده اند نیز 
گفت: تعداد شهدای سالمت در مشهد 13 نفر 
شامل پزشک، پرستار و کمک پرستار است. وی 
همچنین درباره شناســایی شــهدای سالمت 
نیز اظهار کرد: در این زمینه جلســه ای با بنیاد 
شــهید داشــتیم، خروجی جلســه این بــود که 
بنیاد شهید از طریق خودشان و ما هم از طریق 
ســازمان خودمان پیگیــر این موضوع باشــیم. 
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد درباره میزان 
تعرفه های پزشکی نیز تصریح کرد: تعرفه های 
پزشکی در آیتم های مختلف و متفاوت افزایش 

یافته اســت، با این نوع و شــکل تعرفــه ها ادامه 
فعالیت خیلی از مراکز درمانی عمال امکان پذیر 
نیست، چرا که هزینه های آن ها جوابگو نیست،  
در کنــار ایــن، افزایــش تــورم و دســتمزد ها در 
مراکز درمانی نیز به این مشکالت افزوده است. 
بیرجندی نژاد درباره تخلفات تعرفه ای پزشکان 
اظهار کــرد: واحدهای نظارتی ما فعال اســت، 
خوشبختانه گزارش های رسیده محدود بوده 
است. وی همچنین در پاسخ به سوال »خراسان 
رضوی«، مبنــی بر این کــه با توجه بــه وضعیت 
قرمز مشــهد متاســفانه برخی از مراکز درمانی 
محدودیت های کرونایی را رعایت نمی کنند و 
مثال در برخی از مراکز درمانی عمل های زیبایی  
انجام می شود، گفت: هم اکنون دستورالعمل، 
منع جراحی های زیبایی است، مراکز درمانی 
که عمل های جراحی زیبایی را انجام می دهند 

به ما اعالم کنید که پیگیری کنیم.
همچنین در بخش دیگری از این نشست، دکتر 
مســعود شــادنژاد نماینده تام االختیار سازمان 
نظام پزشکی مشهد در ســتاد مقابله با کرونای 
اســتان در پاســخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر 
این که شما در ســتاد مبارزه با کرونا مخالفتی با 
بازگشایی حرم مطهر داشتید یا خیر؟ گفت: ما با 
خیلی از کارها مخالف هستیم، ما با بازگشایی باغ 
تاالرها مخالف هستیم، با بازگشایی استخرهای 
روباز هم مخالفت مــی کنیم، با فعالیت مجتمع 
های تجاری از ساعت 18 به بعد مخالف هستیم، 
اما کسی حرف ما را گوش نمی کند. وی افزود: 
من نماینده تام االختیار ســازمان نظام پزشکی 
مشهد در ستاد کرونا هستم، در حضور بزرگوران 
خواهش کردم ، التماس کردم تا پایان تابستان 
اجازه دهند بازگشایی حرم مطهر صورت نگیرد 
تا هجوم میلیونی مسافران به مشهد انجام نشود، 

اما من یک رای دارم، رای ما کم و در اقلیت بود.

نا
س

س ای
عک



مدیرعامل بنیاد کرامت رضــوی برنامه های 
بنیاد کرامت رضوی و نهادهای زیرمجموعه 
آن را در دهــه والیــت بــا محــور حمایــت از 
اقشــار بی بضاعــت در سراســر کشــور اعالم 
کــرد. محمدحســین اســتادآقا در گفت وگو 
بــا آســتان نیوز گفــت: برنامه هــای متنوعی 
برای این ایام طراحی شــده بود کــه به دلیل 
مصوبات جدید ســتاد مبارزه با کرونا، تبدیل 
به برنامه های قابل اجرا در بستر مجازی شد. 
وی با ذکر ویژه برنامه های معاونت اجتماعی 
بنیاد کرامت رضوی اظهار کــرد: با آغاز موج 
دوم کرونــا، به فرمــوده رهبر معظــم انقالب 
و امریــه تولیــت آســتان قدس رضــوی طرح 
»نهضت تعاون و احسان« در طول دهه والیت 

اجرا می شود.

20 میلیارد آستان قدس، 20 میلیارد 	 
خیران

اســتادآقا تصریح کــرد: در دومیــن مرحله از 
اجرای طرح های کمک بــه نیازمندان، تهیه 
و توزیع بســته های کمــک معیشــتی در 31 
استان کشــور با تخصیص اعتباری به میزان 
20 میلیــارد تومــان از ســوی آســتان قدس 
رضوی و بــا مشــارکت خادمیــاران و خیران 
به همیــن میزان آغاز می شــود. وی از افتتاح 
طرح هــای مســکونی ایــن بنیــاد خبــر داد و 
گفت: 34 واحد مسکونی ویژه محرومان در 
روستای چم مهر شهرستان پلدختر از استان 
لرســتان آماده شــده اســت کــه تــا عیدغدیر 
طی مراســم افتتاحیــه ای در این اســتان، به 
صاحبــان آن هــا تحویــل داده می شــود. وی 
توزیع غذای گرم در شب های دهه والیت را از 
دیگر برنامه های این بنیاد در دهه والیت بیان 
کرد و افزود: هر شــب غذای متبرک حضرت 

رضــا)ع( بــه میــزان 10 هــزار پرس توســط 
خادمیاران رضــوی میان اقشــار بی بضاعت 
حاشــیه شــهر مشــهد توزیع خواهد شد. وی 
با بیــان فعالیت های دفاتر نــذورات و قربانی 
کانون هــای خدمــت رضوی در اســتان های 
کشور اظهار کرد: این دفاتر با مشارکت مردم 
برای نذر قربانــی و کمک به مســتمندان هر 
اســتان فعالیت های خود را آغاز کرده اند که 
این حرکــت خیرخواهانــه به روز عیــد قربان 
محدود نمی شود و تا پایان دهه والیت تداوم 
خواهد داشــت؛ بــه عنــوان نمونه در اســتان 
ســمنان هزینه تهیه 110 رأس گوســفند از 
مســیر نذر جمع آوری شــده که بــرای ذبح و 
توزیع گوشت آن میان نیازمندان در این دهه 

مبارک اقدام خواهد شد.

 تهیه و توزیع اقالم بهداشتی	 
 بین نیازمندان کشور

مدیرعامــل بنیــاد کرامــت رضــوی، تــداوم 
توســط  بهداشــتی  اقــالم  توزیــع  و  تهیــه 

کانون هــای خدمــت رضــوی در اســتان ها 
به ویــژه در اســتان های با وضعیت قرمــز را از 
دیگــر فعالیت هــای ایــن کانون ها برشــمرد 
که بســته به ظرفیت هر اســتان غالبًا در کنار 
بســته های کمک معیشــتی توزیع می شود. 
وی به برنامه های مرکز امور بانوان و خانواده 
آســتان قدس نیــز اشــاره کــرد و گفــت: این 
مرکز 110 برنامه با محوریت بانوان شــامل 
مراســم خطبه خوانــی، جشــن و مســابقات 
محــالت  حســینیه های  و  مســاجد  در  را 
بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی 
برنامه ریزی کرده اســت. اســتادآقا با اشــاره 
به برنامه مؤسســه تربیت بدنی آستان قدس 
رضــوی بــرای دهه والیــت ادامــه داد: ایــن 
مجموعه ورزشــی هم بــرای کارکنان، خدام 
و خانواده هــای آن هــا، مســابقات ورزشــی 
در رشــته های انفــرادی را بــا رعایــت کامل 
دســتورالعمل های بهداشــتی تدارک دیده 
اســت. مدیرعامــل بنیــاد کرامــت رضــوی 
بــا بیــان نحــوه اجــرای برنامه های مؤسســه 

جوانــان آســتان قدس رضــوی گفــت: اکثر 
برنامه هــای ایــن مؤسســه برای دهــه والیت 
از جمله کتاب خوانــی و مســابقات، با وجود 
محدودیت هــای ناشــی از شــیوع کرونــا بــه 

صورت مجازی اجرا می شود.

پرداخت بدهی اجاره مسکن بانوان 	 
سرپرست خانوار توسط آستان قدس

همچنین در آســتانه فرا رسیدن دهه والیت، 
مرحله دیگــری از اجرای طــرح حمایتی »آقا 
حســاب کردنــد« بــا پرداخــت بدهــی اجاره 
بهای مســکن بانوان بی سرپرســت از ســوی 
آســتان قدس رضوی آغاز شــد. امیــن بهنام 
دبیــر کانون های خدمــت خراســان رضوی 
در گفت وگــو بــا آســتان نیوز، گفــت: در گام 
اول ایــن طــرح کانون هــای خدمــت رضوی 
محله ای مستقر در حاشیه شهر مشهد، افراد 
مشمول را در منطقه خود شناسایی و معرفی 
می کنند. وی با بیان این کــه این طرح از آغاز 
شیوع کرونا، با تســویه بدهی فروشگاه های 
مــواد غذایــی، معوقــات قبــوض و پرداخــت 
بدهی بیماران به اجرا درآمده اســت، افزود: 
این طرح شــامل بانوان سرپرســت خانواری 
می شود که اجاره عقب افتاده داشته باشند، 
اجاره ماهانه آن ها کمتر از 500 هزار تومان 
باشــد و مالکان نصــف اجاره بهــای منازل را 
ببخشــند. وی با بیــان نحوه مشــارکت دیگر 
اقشــار در این طــرح معنــوی گفــت: خیران 
و اقشــار مختلــف مــردم مؤمن مشــهد که بنا 
داشتند امسال برای عید غدیر مراسم جشن 
برپا کنند، به دلیل شیوع کرونا، هزینه معادل 
جشن را به کارت نذورات آستان قدس رضوی 
واریز کرده اند تا ســهمی در اجرای این طرح 

خیرخواهانه داشته باشند.
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ویژه برنامه های بنیاد کرامت رضوی دردهه والیت اعالم شد:

گام آستان قدس برای حمایت ازنیازمندان

اخبار

 نایب رئیس مجلس در دیدار با 
هیئت مدیره خانه مطبوعات استان:

مشکل بیمه نبودن خبرنگاران 
باید رفع شود

نایــب رئیــس اول مجلــس بــر ضــرورت رفع مشــکل 
بیمه خبرنگاران حتــی با راهکاری متفــاوت از آن چه 
هم اکنون پیش بینی شده است، تاکید کرد. به گزارش 
روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های خراسان 
رضوی، سید امیرحسین قاضی زاده در دیدار با اعضای 
هیئت مدیــره خانه مطبوعات اســتان های خراســان 
رضــوی در مشــهد خواســتار تشــکیل تیم رســانه ای 
حقوقی و مطبوعاتی برای ارائه پیشنهاد جامع به منظور 
حمایت از اصحاب رســانه و پیش بینی درآمد پایدار و 
حمایت های معیشــتی متناســب از خبرنگاران برای 
طرح در مجلس شد.بنی اســدی نایــب رئیس هیئت 
مدیره خانه مطبوعات و رســانه های استان نیز در این 
نشست گفت: مشهد قطب دوم فضای رسانه ای کشور 
و قطب اول فضای مجازی در عرصه رسانه های کشور 
اســت و نیازمند توجه بیشــتر در این عرصه هســتیم. 
همچنین مجتبی محمــودی، مدیر خانــه مطبوعات 
و رســانه های اســتان نیز با اشــاره به لــزوم حمایت از 
مطبوعــات و رســانه ها تصریــح کــرد: سیاســت های 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اغلــب مبتنــی بر 
حمایت از مطبوعات و رســانه های صاحب نام است و 
خبرنگاران و اصحاب رســانه به خصوص در استان ها 
از این حمایت های حداقلی هم محــروم مانده اند. در 
این نشست دیگر اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات 
استان نیز نکاتی را درباره مسائل صنفی مطرح کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

برآورد خسارت کلی سیالب تابستانی 
در استان یک هفته زمان می برد

سیالب تابستانی عصر پنج شــنبه در استان خساراتی 
به بخش های مختلف نظیر راه و کشاورزی و تاسیسات 
آبرسانی وارد کرد که مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
در پاســخ به ســوال »خراســان رضــوی« دربــاره میزان 
خسارت واردشده به کل استان در این زمینه اعالم کرد 
که به زمانی حدود یک هفته برای جمع بندی خسارات 
کل استان نیاز اســت. ازســوی دیگر فرماندار کالت از 
برآورد خســارت 80 میلیارد ریالی دراین شهرستان و 
وارد آمدن خسارات به حدود 20 هکتار از مزارع شالی 
کالت خبــرداد. شــایان فر مدیــرکل مدیریــت بحران 
استانداری درگفت وگو با »خراسان رضوی« اظهارکرد: 
درپی بارش های روز پنج شنبه گذشته خساراتی به بخش 
دام، راه وکشــاورزی وارد شــد.وی افــزود: جمع بندی 

برآورد خسارات حدود یک هفته  طول  می کشد.

از میان خبرها

گوناگون

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان:

 کرونا باعث توجه بیشتر 
نیروهای سیاسی به مشکالت 

مردم شده است
رئیس جبهــه پیروان خط امام و رهبری در اســتان 
گفــت: کرونــا باعــث کاهــش تنش های سیاســی 
و افزایــش توجــه نیروهای سیاســی به مشــکالت 
اجتماعــی مــردم شــده اســت. ســید محســن 
بنی هاشــمی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کرد: 
شــیوع ویروس کرونا و افزایش مشکالت معیشتی 
مردم، باعث کاهش تنش های سیاســی در کشور 
شده اســت،البته تجمعات و ارتباطات سیاسی در 
فضای حقیقی کاهش و در فضای مجازی افزایش 
یافته اســت. وی افزود: کرونا و مشکالت معیشتی 
ناشی از آن، بر فعالیت های سیاسی در کوتاه مدت و 
درازمدت تاثیری منفی نداشته و فعاالن سیاسی را 
به سمت حل مشکالت جامعه و تشکل های سیاسی 
را به ســمت تشــکل های خیریه و مردم  نهاد ســوق 
داده است. بنی هاشمی اظهار کرد: فضای سیاسی 
کشــور در باطن فعال اســت، اما جریانات سیاسی 
ترجیح می دهند به حل مشکالت مردم بپردازند و 
در انظار عمومی با یکدیگر مشاجره و دعوا نکنند و 
فضای عمومی کشور را آرام نگه دارند. رئیس جبهه 
پیروان خط امــام و رهبری در اســتان درخصوص 
تاثیر شــیوع دنبالــه دار کرونا بر انتخابات ریاســت 
جمهــوری نیز گفت: جریانات سیاســی در کشــور 
نهادینه هستند و شــش ماه قبل از انتخابات فعال 

خواهند شد و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

معاون استاندار اعالم کرد:

امسال در زمینه درآمدهای 
استان مشکل داریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: 
ما امسال در زمینه درآمدهای استان مشکل داریم، 
بنابراین باید چند محور را برای اقتصاد استان تقویت 
کنیم که شامل صنایع معدنی، مسکن، قطعه سازی 
خــودرو و حــوزه کشــاورزی و روستاهاســت. علــی 
رسولیان در گفت وگو با ایســنا، درباره تاثیر کرونا بر 
درآمدهای اســتان، با بیان این که دولت تسهیالتی 
برای دوران کرونا در نظر گرفته اســت،افزود: یکی 
از این تســهیالت 705 هــزار میلیارد تومان اســت 
که بــا نــرخ 12 درصــد می دهــد، ســهمیه ای نیز به 
خراسان رضوی داده شده که ســهمیه خوبی بوده و 
بیش از 2000 میلیارد تومان اســت که 7.2 درصد 
از کل تســهیالت می شــود؛ بانک ها و دستگاه های 
اجرایی باید تالش کنند تا بتوانیم این میزان را جذب 
کنیم و به اســتان بیاوریم، در این صورت بخشــی از 
خألدرآمدی جبران می شود و بخشــی نیز از طریق 
محورهایی که بیــان کردم جبران خواهد شــد، این 

کار بسیار سخت، اما شدنی است. 
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 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

گزارش جیبی

نوید زنده روحیان

 روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد 
با رد ادعای کابل دزدی: 

مردم رعایت نکنند براساس جداول 
اضطراری خاموشی خواهیم داشت 

 

با وجود تعطیلی یا ظرفیت محدود مشترکین بخش تجاری، رکورد 
بیشترین حجم مصرف برق سال در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته یک هفته زودتر به ثبت رسیده و این در حالی است که اوج 
گرما یک هفته دیگر ادامه دارد که با اعالم روابط عمومی شرکت 
توزیع برق مشهد در صورت ادامه این روند خاموشی هایی در شهر 
مشهد خواهیم داشت اما تا کنون هیچ گونه قطعی برق از طرف این 
شرکت اعمال نشده است. به گزارش خراسان رضوی، هرسال در 
فصل گرما مصرف برق در کالن شهر مشهد به اوج خود می رسد 
اما پیش بینی ها در موقعیت فعلی که بخش تجاری این شــهر با 
ظرفیت پایین تری فعال هستند از کاهش مصرف نسبت به سال 
های گذشته حکایت داشت، اما نه تنها این کاهش مصرف انجام 
نشده که طبق اعالم شــرکت توزیع برق مشــهد باالترین میزان 
مصرف برق طی امسال در تاریخ هشتم مردادماه به ثبت رسید. 
همزمان در روزهای گذشته برخی از شهروندان در مناطق مختلف 
شهر مشهد از قطعی برق در ساعات مختلف و بدون اعالم قبلی 
خبر می دادند که موضوع را از شرکت توزیع برق مشهد پیگیری 
کردیم تا دلیل این خاموشی و ارتباط آن با افزایش حجم مصرف را 
بدانیم. علیرضا کاشی، روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد در 
این خصوص گفت: با وجود اعالم های مکرر قبلی در رســانه ها 
متاســفانه مصرف برق در شهر بسیار باال بوده اســت از طرفی در 
تابلوهای برق شهر رله هایی وجود دارد که اگر مصرف برق از حدی 
باالتر برود این رله ها عمل می کند و به صورت خودکار جریان برق 
را قطع می کند  که همکاران ما با حضور در محل و بررسی موضوع 
جریان را مجدد وصل می کنند اما این فرایند کمی زمان بر است و 
مهم ترین علت قطعی برق در شرایط فعلی همین موضوع است. 
وی افزود: مصرف باالی بــرق در برخی مناطق باعث این قطعی 
موقت شده که مربوط به مشترکینی است که در آن محل حضور 
دارند و این به معنای خاموشی مشخصی که توسط شرکت برق 
اعمال شود، نیست. کاشی همچنین تاکید کرد: بیشترین پیک 
بار مصرفی در تاریخ هشــتم مردادماه به میزان 1520مگا وات 
اتفاق افتاده اســت که این رقم در مقایســه با میزان مصرف سال 
گذشته در تاریخ 15 مرداد 1650 مگاوات اتفاق افتاده است که 
با وجود تعطیلی هتل ها، مجتمع های تجاری و تاالر ها بسیار قابل 
توجه است اما ما تا جایی که بتوانیم از جداول خاموشی اضطراری 
که تهیه شده است استفاده نمی کنیم ولی در هفته جاری اگر این 
مصرف به همین شکل ادامه یابد امکان خاموشی وجود دارد.وی 
در خصوص دالیل قطعی بیشتر برق در برخی مناطق نیز توضیح 
داد: در قطعی بــرق عوامل مختلفی وجود دارد کــه یکی از آن ها 
حوادثی است که در برخی مناطق مانند الهیه ، مجیدیه و اقدسیه 
که ساخت و ساز در آن ها بیشتر است ،پیش می آید مانند افتادن 
آهن آالت و داربست روی کابل برق که همین امر باعث قطعی برق 
طوالنی مدت تا رفع نقص می شود و تصادفات نیز نوعی دیگر از 
حوادث است که گاهی به ستون ها و مراکز توزیع برخورد می شود 
و تا برق 6 هزار مشترک نیز قطع می شود . روابط عمومی شرکت 
توزیع برق مشهد در پاسخ به ادعای کابل دزدی در مشهد نیز گفت: 
چند سالی اســت که این موضوع به طور کلی در شهر مشهد رفع 
شده و امکان دزدیده شدن کابل به علت استفاده از کابل های خود 
نگه دارنده اصال وجود ندارد، ضمن این که جنس کابل های برق 

شهر مشهد نیز دیگر مس نیست و ارزش دزدیده شدن ندارد.

گفت وگو

موفقی

پاکبان بجستانی  از انگیزه اش برای 
برگرداندن 7 میلیون تومان پول نقد 

به صاحبش می گوید: 

این پول ها خوردن ندارد 
» من کارگر شــهرداری هستم. ســاعت 5 صبح از 
خانه بیرون می روم تا کارم را شروع کنم. مشغول 
نظافــت و جاروی خیابــان بودم، که متوجه شــدم 
کیفــی روی زمین افتاده اســت. پــس از باز کردن 
در کیــف مقداری پــول و گوشــی تلفن همــراه در 
داخل آن دیــدم. بدون این که پول ها را بشــمارم، 
آن را دوبــاره داخل کیف قرار دادم. می خواســتم 
کیف را بــه شــهرداری تحویل بدهــم، که صاحب 
کیف تماس گرفت. من آدرســش را گرفتم و کیف 

را تحویل دادم«.
 این صحبت های ابوذر ابراهیم زاده، پاکبان 25 
ســاله بجســتانی در گفت و گو با خراسان رضوی 
اســت. پاکبان زحمتکشــی که با وجود مشکالت 
مالی، باز هم تالش می کند تا لقمه ای نان حالل 

را سر سفره خانواده اش بگذارد.
از او درباره شرایط زندگی اش سوال می کنم، می 
گوید:» من متاهل هستم، اما هنوز فرزندی ندارم. 
ماهی 2 میلیون و 500 هــزار تومان حقوق دارم. 
مســتاجر هســتم و قســط وام ازدواجم هنوز تمام 
نشده است.عالوه بر این، یک وام دیگر هم گرفته 

ام که در حال پرداخت قسط های آن نیز هستم«.
از او درباره هدفش از این کار و این که آیا وسوســه 
نشــده که پول هــا را بــرای خــودش بــردارد، می 
پرسم، که پاســخ می دهد:» پدرم مانند من کارگر 

بوده است. من اصطالحا  سر 
ســفره پدر و مادر بزرگ 

شــده ام و آن هــا با پول 
زحمتکشی و کارگری 
مرا بــزرگ کــرده اند، 

برای همین  پول حرام 
بــرای ما خــوردن ندارد. 
هــم اکنــون حــدود یــک 

ســال و نیم اســت که 
زندگــی مشــترکم 

را آغاز کــرده ام. 
دوســت نــدارم 
با ایــن پــول ها 
ام  زنـــدگــــی 
شــروع شــود و 
هدفــم کســب 
حــالل  روزی 

است«.

در پی انتشار گزارش میدانی خراسان رضوی از ضعف نظارت دام پزشکی بر 
عرضه و ذبح دام در شهرک شهید رجایی در روز گذشته با عنوان »دور از چشم 

کرونا«، این سازمان جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه می خوانید: 

*  در ابتدای این جوابیه، الزم است اعالم 
شود که امسال با توجه به وضعیت بیماری 
کرونا و نیز کاستن از مخاطرات بیماری تب 
کریمه کنگو سیاست جلوگیری از تجمعات 
مردمی در میادین دام در پیش گرفته شد 
که این موضوع با حمایت دستگاه های 
مختلف و صنوف مرتبط به انجام رسید و 
این مهم از طریق اجرای »پذیرش تلفنی 
و غیرحضوری ذبح دام« به وقوع پیوست 
که شواهد و آمار حاکی از استقبال خیرین 
آگاه و شهروندان قانون مدار از اجرای این 

طرح است.
*  از طرفی، هر ساله در خیریه ها انبوهی 
از عرضه و ذبح دام انجام می شد که این 
نهادها نیز امسال، به اجرای طرح یاد شده 
لبیک گفتند و از طــرح پذیرش تلفنی و 
کردند  استقبال  دام  ذبــح  غیرحضوری 
و ماحصل آن،  عــدم عرضه و کشتار دام 
در این مراکز بود و نیز جلساتی با افراد 
و نهادهای اثرگذار از جمله ائمه محترم 
جماعات اهل سنت برگزار شد که در این 
جلسات آگاهی الزم به حاضرین داده شد 
تا نسبت به انتقال آن ها به مخاطبین خود 

اقدام کنند.
*  رسانه های ارتباط جمعی استان اعم 
از فضای مجازی و خبرگزاری ها از جمله 
صدا و سیمای استان با حضور اثرگذار 
در این طــرح، نهایت تالش خود را برای 
اطــالع رسانی از طریق درج زیرنویس و 
تولید برنامه های پرمخاطب انجام دادند 
که جای خالی خبرنگار خراسان در این 
نشست خبری که به رغم دعوت این اداره 

کل حضور نداشتند، محسوس بود.
*  الزم به یادآوری است که با توجه به برنامه 
ریزی انجام شده 159 گروه ثابت و سیار در 
استان برای حضور در اجرای طرح یاد شده 
فعال شدند که از این تعداد 33 گروه سیار 
شامل: 24 اکیپ دام پزشکی، 6 اکیپ 
مشترک با شهرداری و 3 اکیپ مشترک با 
اصناف و اتحادیه در مشهد جانمایی و فعال 
شدند و ضمن حضور در  نقاط مختلف شهر 
و انجام بازرسی و کنترل های الزم با موارد 
غیرمجاز برخورد کردند؛ اگرچه وسعت 
مشهد و خصوصا تمایل متخلفین به انجام 
تخلف در حاشیه شهر با این تعداد اکیپ 
همخوانی نــدارد اما به رغم این موضوع 
روز عید قربان، اکیپ های مشترک دام 
پزشکی، شهرداری و اصناف ضمن برخورد 
با 13 مرکز عرضه غیربهداشتی دام در 
حاشیه شهر، حــدود 1000 راس از دام 
های این مراکز را جمع آوری و به محل های 

تعیین شده هدایت کردند.
ــزارش خبرنگار محترم  *  در جایی از گ
اعــالم می دارد که »طــرح ذبح بهداشتی 
ــده« و  از چند روز پیش در بــوق و کرنا ش

در جایی دیگر، اظهارنظر شهروند 
محترم تحت عنوان »اطالع رسانی 
ــی خــبــری از  ــار ب ــه ضعیف« و اظ

اجــرای طــرح منعکس می شود 
که ناشی از تناقض در این بحث 

است و این اظهارات متناقض 
در حالی منتشر شده که طبق 

اعالم کارشناس محترم معاونت خدمات 
ــرداری مشهد بــرای اطــالع  ــه شهری ش
رسانی اجرای طرح یاد شده، 600 پرده 
آویز، 150 رول آپ و 8 پل عابر پیاده برای 
نصب بنر مورد استفاده قرار گرفته و در 
تمامی بنرها نیز به صورت متحدالشکل، 
تلفن های سفارش غیرحضوری و آدرس 
سایت مجتمع صنعتی گوشت مشهد، به 
عنوان سامانه ثبت سفارش دام قید شده 
است؛ از طرفی، این راه های ارتباطی از 
طریق کانال های خبری استان و مشهد در 
فضای مجازی و نیز صدا و سیمای استان 
در برنامه های مختلف به اطالع شهروندان 
رسیده است که این احتمال وجود دارد 
به رغم این حجم اطالع رسانی همچنان 
برخی از شهروندان از این موضوع آگاهی 
نداشته باشند که امیدواریم طی سالیان 
بعد، با همکاری بیشتر رسانه ها و دیگر 
دستگاه ها بر حجم اطالع رسانی افزوده 

شود.
*   در راستای پاسخ به ادعای افرادی که 
خواستار معرفی مکان ذبح دام در منطقه 
مورد بحث در گزارش شده بودند باید به 
اطــالع برسانیم که اگر چه این پیشنهاد 
قابل بررسی اســت امــا راهکار بهتر این 
بود که امسال در جهت حل این مشکل 
اتاق  با همکاری  و سهولت شهروندان، 
اصناف و اتحادیه عرضه کنندگان گوشت 
دام مشهد، 50 واحــد صنفی در اقصی 
نقاط مشهد از روزهای قبل از عید با نصب 
پــرده، آمــاده اخذ سفارش دام قربانی از 
شهروندان بودند تا نسبت به تامین الشه 
دام قربانی از کشتارگاه صنعتی مشهد 
ــدام کــرده و رنــج رفــت و آمــد خیرین به  اق
کشتارگاه را برطرف نمایند که تمام این 
موارد ضمن انتشار در رسانه ها و پرتال این 
اداره کل در نشست خبری این مجموعه 
نیز بیان شد که باز هم متاسفانه به دلیل 
عدم حضور خبرنگار خراسان، این مورد 

منعکس نشده بود.
*  دام پزشکی استان از دو مــاه قبل، با 
برگزاری جلسات مختلف با سایر دستگاه 
ها از جمله دستگاه قضایی، شهرداری 
ها، فرمانداری ها، علوم پزشکی، اصناف، 
اتحادیه ها و ... برنامه ریزی الزم را برای 
ارتقای بهداشت عمومی و امنیت غذایی 
آن،  ماحصل  که  داد  انجام  شهروندان 
ذبح بیش از 2050 راس دام به صورت 

ــوری  ــض ــرح ــی تــلــفــنــی و غ
در کشتارگاه صنعتی مشهد بــود و این 
رقم در نوع خود بی سابقه بوده و از رشد 
مطلوب و چشمگیری نسبت به سال های 
قبل برخوردار بوده است که در همین جا 
فرصت را مغتنم شمرده و از خیرین همراه 
این طرح قدردانی می کنیم و البته ناگفته 
نماند انتشار این گزارش با ارائه اطالعات 
از یک نقطه حاشیه شهر، خستگی را بر 
تن تمام دست اندرکاران طرح و از جمله 
همکاران ما باقی گذاشت. در صورتی که 
حضور و اظهارنظر مسئوالن مختلف در 
بازدید از مجتمع صنعتی گوشت مشهد 
در روز عید قربان، حاکی از رضایت نسبی 
مسئوالن بازدید کننده از اجرای طرح بود 
و این طرح، طبق برنامه زمان بندی شده، با 
توزیع الشه های دام ذبح شده بین خیرین 
ــودروی  و در منازل آن ها توسط 25 خ

سردخانه دار، امروز همچنان ادامه دارد.
*  در انتها ضمن قدردانی از روزنامه وزین 
خراسان که همواره در اجرای طرح های 
مختلف بهداشتی یار و همراه این اداره 
کل بوده انتظار می رود تا در تهیه گزارش 
ها نسبت به بررسی همه جوانب و زوایای 
مثبت و منفی اقدام کند تا با همراهی هم 
نسبت به رفع موارد منفی و تقویت نقاط 
قوت اقــدام کنیم و البته ما نیز ادعا نمی 
کنیم که فعالیت هایمان فاقد نقص است 
بلکه این تقاضا وجود دارد تا از انعکاس 
نقاط ضعف بــرای بهبود خدمت رسانی 

استفاده شود.

 اداره کل دام پزشــکی 
خراســان رضوی زحمت 
کشــیده اند و جوابیه ای مفصل در حدود 
هزار کلمــه در پاســخ به گــزارش روز قبل 
خراسان رضوی نوشته و ارسال کرده اند 
اما متاســفانه در این جوابیه مفصل اشاره 
ای بــه اصل موضــوع یعنی چرایــی انجام 
عرضه و ذبح غیرقانونی و غیربهداشتی دام 
در شهرک شهید رجایی آن هم در وضعیت 
قرمز کرونــا که موضــوع اصلی خراســان 
رضوی بود نکرده اند و به بیان عملکرد این 
ســازمان در این باره پرداخته اند!  بدیهی 
است اقدامات مثبت اداره کل دام پزشکی 
قابل تقدیر اســت و قطعا هــدف و مقصود 
خراسان رضوی از تهیه گزارش مذکور به 

معنی زیرســوال بردن تمــام اقدامات این 
اداره کل در این باره نیســت، حتی قبل از 
انتشــار گزارش بــا مدیــر کل محتــرم دام 
پزشــکی تماس گرفتیــم و خواهــان ارائه 
گزارش عملکرد شدیم که اعالم شد آماری 
در ایــن بــاره ندارنــد. همچنیــن دکتــر 
شــریعتی در مصاحبــه خــود پاســخ قانــع 
کننــده ای درباره موضــوع اصلی گزارش 
اعالم نکــرد و صرفا بیان کردنــد که جمع 
آوری این مراکز وظیفه شهرداری بوده که 
البته شــهرداری نیز این مسئله را به دلیل 
خارج از محدوده شــهری بودن نپذیرفت. 
بنابراین ضمــن قدردانی از حســن انجام 
وظایف این ســازمان درباره اقدامات الزم 
برای پیشگیری از ذبح غیرمجاز )که اگرچه 
در نشســت خبری حضور نداشته ایم ولی 
اخبار مربــوط در طــول هفته گذشــته در 
روزنامه خراســان رضــوی و کانــال اخبار 
خراسان منتشر شــد( همچنان این سوال 
وجود دارد کــه برای نظــارت حداکثری و 
جامع چــه باید کرد؟ این که اشــاره شــده 
است چرا فقط به یک محل پرداخته ایم به 
این دلیل اســت که به دلیل حجم عرضه و 
ذبح دام، نام این مرکز در تماس شهروندان 
بــه خراســان گــزارش شــده اســت، قطعا 
مســئوالن دام پزشــکی نیز از فعالیت این 
مرکــز آگاه بوده انــد، چه این کــه ماموران 
نیــروی انتظامی و ســد معبر نیــز در محل 
حضور داشــته اند. پس چــرا برخورد الزم 
برای جمــع آوری ایــن مرکز انجام نشــده 
است این که گزارش خراسان حاکی است 
ذبــح دام در منــازل اطراف نیــز انجام می 
شده است و ســوال آخر این که آیا ویروس 
کرونا نمی تواند صرفــا از یک نقطه انتقال 

یابد و جمعیت کثیری را مبتال کند؟

 اداره کل دام پزشکی استان با ارسال  جوابیه ای، به گزارش نظارت ضعیف 
بر ذبح غیرمجاز دام در شهرک شهید رجایی واکنش نشان داد

 هزار کلمه جوابیه و سوال 
اصلی همچنان بی پاسخ !
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