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شــجاعی مهــر/ رئیــس شــورای شــهر 
نیشابور گفت: جلسه استیضاح شهردار 
نیشــابور عصر امروز پس از جلســه علنی 
شــورای شــهر برگزار خواهد شــد. سید 
هــادی درودی در گفت و گــو با خراســان 
رضــوی افزود: این جلســه پس از  جلســه 
علنــی هفتگــی شــورای شــهر برگــزار   و 
علنی بودن یا نبــودن آن قبل از جلســه با 
رای گیــری بیــن اعضا مشــخص خواهد 
شــد. شــایان ذکر اســت اوایل امسال نیز 
اعضای شــورای شهر نیشــابور در جلسه 
ای پشــت درهای بســته طــرح ســوال از 
شهردار نیشابور را به اجرا گذاشتند که از 
پاسخ های وی قانع نشدند و وی تا آستانه 
اســتیضاح نیز پیــش رفت که این جلســه 
تاکنون بنا به دالیلی که اعالم نشده است، 

برگزار نشده بود.

واژگونی پژو ۴۰5 در محور 
بردسکن- طبس یک 

کشته به جا گذاشت 
علی نوری/فرمانده پلیس راه بردسکن 
اعالم کرد: واژگونی خودروی ســواری 
405 در محور بردســکن بــه طبس یک 
کشــته و یک مجــروح بــه جا گذاشــت. 
ســرهنگ محمد چرمگی به خبرنگار ما 
گفت:یک دستگاه سواری پژو 405 در 
کیلومتر 55 محور بردسکن به طبس در 
حوالی دهستان درونه براثر سرعت غیر 
مجاز واژگون شــد که متاســفانه دراین 
حادثه راننده 49 ســاله به علت شــدت 
جراحــات واردشــده در دم فــوت کرد و 
خانم 47 ســاله  نیز مجــروح و با حضور 
نیروهــای امــدادی به بیمارســتان ولی 
عصــر بردســکن انتقــال داده شــد. وی 
علت وقــوع این تصــادف را ســرعت غیر 
مجاز راننده و ناتوانی در کنترل وســیله 

نقلیه اعالم کرد.

خبر

جامعه

دادستان سرخس خبر داد: 

پلمب بانک سپه سرخس 
به دلیل رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی 

گفت وگــو  ســرخس در  دادســتان 
بــا  فــارس  اظهــار کــرد: بانــک ســپه 
شعبه ســرخس با توجه به اعالم شبکه 
بهداشــت و درمــان این شهرســتان به 
دلیــل رعایــت نکــردن پروتکل هــای 

بهداشتی پلمب شد.
حیــدر جهانی بیــان کــرد: بــا توجه به 
بازدیدهــای مکــرر شــبکه بهداشــت 
و درمــان از بانک هــا بــه رغــم تذکرات 
مختلف شــفاهی و کتبی بــرای رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی، بانــک ســپه 
شــعبه ســرخس مــوارد بهداشــتی و 
پروتکل هــای الزم را رعایــت نکــرد و 
در ایــن زمینه همــکاری نداشــت که با 
 نظر شبکه بهداشــت، دستور پلمب آن 

را دادیم.
وی با بیان این که متاســفانه این بانک 
حداقل های بهداشتی را رعایت نکرده 
و مــواد ضدعفونــی را جلــوی در بانک 
قرار نداده اســت، افزود: ایــن بانک در 
صورتی فک پلمب می شــود که بتواند 
نظر شــبکه بهداشــت و درمان را جلب 
کند و تعهد بدهد که تمام پروتکل های 

بهداشتی را رعایت می کند.

 مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی
 خبر داد:

 معاون دانشگاه علوم پزشکی با تاکید مجدد
 بر خودداری از سفر به مشهد مطرح کرد:

 ایجاد ۱۰۰۰ شغل در ۴ استان 
کم برخوردار تا پایان امسال 

 فشار مضاعف بیماران غیربومی
 بر کادر درمان مشهد
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 مدیرعامل شرکت
آب منطقه ای استان خبر داد:

دخل از استان، خرج در تهران !
 صفحه۴
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غیرمجاز »لنگر«
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 همزمان با دهه
 والیت و امامت انجام شد:
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انتقال آب

 عمان

صبح دیروز 100 هکتار از اراضی مشهد 
و طرقبه  با تخریب 130 بــاغ ویالی غیر 
مجاز در اراضی »لنگر« رفع تصرف شــد. 
به گزارش فارس، دادیار دادســرای ویژه 

شهرسازی مشهد...
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۲۶۰۰ کامیون ترانزیت در مرز دوغارون منتظر 
ورود به افغانستان هستند 

 دو هزار و ۶00 دستگاه کامیون ترانزیت حامل کاالهای صادراتی و 
ترانزیتی در گذرگاه رسمی مرزی دوغارون توقف کرده اند تا در صورت 
مساعدت طرف افغانستانی از مرز ایران وارد کشور همسایه شوند. 
مدیر پایانه مرزی دوغارون  به ایرنــا گفت: معطلی این کامیون های 
ترانزیتی در مرز دوغارون ناشی از نبود زیرساخت الزم برای پذیرش 
خودروهای ســنگین حامل انواع کاال در گمرک کشــور افغانستان 
است. کریم نوایی نظامی همچنین تعطیالت چهار روزه عید قربان 
در افغانستان، افزایش تقاضای خرید انواع کاالهای ایرانی از سوی 
تجار این کشور و بسته بودن مرز پاکستان را از دیگر علت های افزایش 
کامیون های متوقف شــده در پایانه مرزی دوغارون تایباد برشمرد. 
وی افزود: امسال تعداد خروجی ناوگان حمل و نقل از معبر رسمی 
دوغارون 10 درصد افزایش داشته است. مدیر پایانه مرزی دوغارون 
به فعالیت 10 واحد باسکول در گمرک منطقه ویژه اقتصادی و نیز 
بازارچه مرزی دوغارون در خاک ایران برای تسهیل و شتاب در اعزام 
تانکرها و کامیون های حامل سوخت و کاال اشاره کرد و ادامه داد: این 
در حالی است که گمرک افغانستان در آن سوی مرز تنها یک دستگاه 
باســکول در اختیار دارد. وی گفت: به منظور تسهیل در روند ورود و 
خروج خودروهای ســنگین در گمرک دوغارون، پیشــنهاد افزایش 
ساعت کاری در دو مرز دوغارون و اسالم قلعه به دستگاه های متولی 
داده شــده اســت. نوایی نظامی افزود: پیرو رایزنی صورت گرفته با 
مسئوالن گمرک اسالم قلعه افغانستان، طی هفته جاری وضعیت 
رفت و آمد کامیون های حامــل بار به حالت عادی بازمــی گردد و به 

معطلی آن ها پشت مرز کشور همسایه خاتمه داده می شود.

در بازدید رایزن تجارتی سرکنسولگری افغانستان در مشهد از موسسه فرهنگی هنری »خراسان« مطرح شد: 

تاکید بر گسترش همکاری های رسانه ای و چاپی با افغانستان 

محمد حسام مسلمی/  روز گذشته رایزن تجارتی 
سرکنسولگری جمهوری افغانستان در مشهد، طی 
بازدیــدی از بخش هــای مختلف موسســه فرهنگی 
هنری »خراســان«، با جمعی از مدیران این موسسه 
دیدار و گفت و گو کرد که در این جلســه بر گســترش 
همــکاری هــای رســانه ای و تشــکیل بنــگاه هــای 
ســرمایه گذاری رســانه ای بیــن روزنامه خراســان و 
افغانستان تاکید شد. به گزارش »خراسان رضوی«، 
»حفیــظ ا... بهــاء« رایــزن تجارتی سرکنســولگری 
جمهوری افغانســتان در مشــهد، در این نشســت به 
توسعه روابط اقتصادی دو کشــور ایران و افغانستان 
اشــاره و اظهار کرد: با شــناختی کــه از فعالیت های 
مجموعه »خراســان« پیدا کردم، دو کشور می توانند 
در بخش های مختلــف رســانه ای، تبلیغاتی، چاپ، 
آموزش، ایجاد بنگاه های اقتصادی و ســایر زمینه ها 
همکاری های خــود را آغاز کنند و گســترش دهند. 
وی با بیان این که جای تبلیغات در کشور افغانستان 
خالی اســت،اظهار کرد: در ســال های اخیر شرکت 
های افغانســتانی در زمینه تبلیغــات و صنعت چاپ 

رشد خوبی داشته اند، در کشور افغانستان زمینه های 
ســرمایه گذاری در این حوزه ها زیاد است. وی ادامه 
داد: ما می توانیم در زمینه چاپ و تبلیغات همکاری 
های خود را از طریق کنسولگری افغانستان و تاجران 
افغانســتانی هماهنگ کنیم، با ظرفیت عظیمی که 
روزنامه خراسان در این زمینه ها دارد فرصت همکاری 
های بیشتری را فراهم می کند، این موسسه می تواند 
در کشــور ما در این زمینه ها ســرمایه گــذاری کند و 
امکان ایجاد دفتر تبلیغاتی در کشور ما برای روزنامه 
خراسان فراهم است. وی در ادامه با اشاره به حضور 

مهاجران افغانستانی در مشهد، گفت: بیان مشکالت 
و موضوعات مختلف با موضو ع مهاجران افغانستان در 
روزنامه خراسان موضوعی است که می توان درباره 
آن بحث و تبــادل نظر کــرد. »بهاء« بــه موفقیت های 
روزنامه خراسان با وجود فضای مجازی نیز اشاره کرد 
و افزود: رسانه های مختلفی اعم از مکتوب، شنیداری 
و تلویزیونی در افغانستان فعالیت می کنند، در کنار 
این ها فضای مجازی نیز فعال است، روزنامه خراسان 
با وجود فضای مجازی توانســته جایــگاه خوبی را در 
میان مخاطبان خود داشته باشد و گزارش ها و اطالع 
رسانی های این روزنامه بی نظیر است. رایزن تجارتی 
سرکنســولگری جمهــوری افغانســتان در مشــهد، 
آموزش رســانه ای را از دیگر ظرفیــت های همکاری 
روزنامه خراســان و افغانستان برشــمرد و گفت: این 
که ســابقه فعالیت روزنامه خراســان حدود یک قرن 
است، نشــان می دهد ما در حوزه آموزش می توانیم 
از توانمندی های روزنامه خراســان بهره مند شویم، 
انتقال این تجربیات و دانش و فن نیازمند ایجاد مرکز 
آموزش در کشور ماست که می توانیم زمینه ایجاد آن 

را فراهم کنیــم، از طرفی دو ملت ایران و افغانســتان 
فرهنگ های مشترک دارند و این فرهنگ ها می تواند 

به گسترش همکاری ها در همه زمینه ها منجر شود.

زمینه های همکاری روزنامه خراسان با 	 
افغانستان

 رضا غیاث آبــادی معاون اجرایی موسســه فرهنگی 
خراســان  نیز در ایــن نشســت، ظرفیت شــهر چاپ 
موسسه خراسان را از مهم ترین موضوعات همکاری 
برشمرد و گفت: در 30 سال گذشته موسسه فرهنگی 
هنری خراســان توانســته به یک دانش تخصصی در 
حوزه چاپ دست پیدا کند، با توجه به همسایگی دو 
کشور ایران و افغانســتان ، این موسسه آمادگی دارد 
محصوالت خوب و با کیفیت به این کشور عرضه کند. 
وی افزود: شــهر چاپ با امکاناتی کــه در اختیار دارد 
می تواند در چاپ کتاب های درســی، مجالت، تهیه 
بروشور و سایر حوزه ها با کشور افغانستان همکاری 
کند، حتی این آمادگی را داریم یکی از دستگاه های 
چاپ را به همــراه نیروهای متخصص در این کشــور 
مســتقر   و به عنوان یکی از شــرکای تجــاری فعالیت 
کنیم. وی در ادامه با تشــریح ظرفیت های موسســه 
فرهنگی هنری خراســان در حوزه فضای مجازی   بر 

گسترش همکاری ها  تاکید کرد.

رئیس بهزیستی تربت جام با اشاره به نظرخواهی از زوج هایی که طالق گرفتند: 

 ۷۴درصد طالق ها در تربت جام به دلیل مسائل 
اقتصادی است 

حقدادی- رئیس اداره بهزیستی تربت جام درکارگروه فرهنگی و اجتماعی با تاکید 
بر این که معنویت عامل حل مشــکالت اجتماعی اســت، گفت: بیش از 74درصد 
زوج هایی که طــالق گرفتند در جلســات مشــاوره ای، بحــث مســائل اقتصادی و 
 مســکن و ۲5درصد زوج های مطلقه  دیگر، آســیب های اجتماعی را بیان کردند.

ظفرمقدم با اشــاره به مزیت های غربالگری کودکان 3 تا ۶ ســال در پیشــگیری از 
معلولیت ها افزود: از مجموع ۲4هزار کودک 3تا ۶ ســال فقط هشــت هزار نفر در 
 طرح غربالگری که به صورت رایگان انجام می شود شرکت کردند و معاینه شدند.

وی ادامه داد: بیش از ۶0درصد معلولیت هادر کودکان  با عملیات غربالگری قابل 
شناسایی هستند  که با کمترین هزینه قابل درمان است و والدین در انتقال کودکان 

به طرح غربالگری کوتاهی می کنند.

تصادف تریلر حامل مواد نفتی  با کامیون یک قربانی گرفت 
بر اثرتصادف یک تریلر حامــل مواد نفتی با یک 
کامیون در محور داورزن به شاهرود ،تریلر حامل 
مواد نفتی منفجر شــدو یــک نفرجــان باخت  . 
به گــزارش خبرگــزاری صداوســیما ، فرمانده 
انتظامی شهرستان داورزن گفت: در این حادثه 
که بر اثر تصادف تریلر حامل مواد نفتی در محور 
داورزن به شــاهرود با یک کامیون حامل بار جو 
روی داد، تریلر منفجر شد و به طور کامل در آتش 

سوخت. سرهنگ محمد آبادی افزود: با توجه به 
مشاهدات عینی از صحنه حادثه و مشاهده جسد 
ســوخته راننده تریلر دور تر از محل، گویا، جان 
باخته به محض حریق قصد نجات خود را داشته 
اما به علت شعله ور شدن  در آتش، سوخته و جان 
باخته اســت. وی گفت: در ایــن حادثه کامیون 
حامل بار جو هم دچار حریق و بخشی از کابین 
و همچنین نیمی از بار آن به طور کامل سوخته 

اســت. فرمانده انتظامــی شهرســتان داورزن 
افزود: به علت وقوع این حادثه محور داورزن به 
شاهرود برای  پاک سازی  مدتی مسدود و عبور و 
مرور خودروها از خط جنوبی به صورت دوطرفه 
انجام شــد.وی گفت: در  بررســی هــای اولیه، 
برخورد تریلر حامل مــواد نفتی در حال حرکت 
با کامیونی که در کنــار جاده و در همان مســیر 

متوقف بوده علت حادثه  عنوان شده است.
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تخریب 130 باغ ویالی غیرمجاز »لنگر« 

همزمان با دهه والیت و امامت انجام شد: 

بهره برداری از 3 پروژه شهری در مشهد 
بازگشایی و اتصال بولوار سجادیه به بزرگراه آزادی، بازگشایی بولوار رضویه، احداث کندراه 

بزرگراه آزادی به همراه تعریض پل زرکش و سامان دهی ورودی روستای باغون آباد 

اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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 صبح دیروز 100 هکتار از اراضی مشــهد و 
طرقبه  با تخریب 130 بــاغ ویالی غیر مجاز 
در اراضی »لنگر« رفع تصرف شد. به گزارش 
فــارس، دادیــار دادســرای ویژه شهرســازی 
مشــهد گفت: صبح ســه شــنبه با همیــاری و 
همــکاری دیگــر نهادها بــرای آزادســازی و 
اعاده به وضع ســابق اراضی لنگــر )واقع در 
جاده قوچــان جنــب نیــروگاه تــوس( اقدام 
کردیم. قاضی مهدی غالمــی اظهار کرد: با 
توجه به اختالفی بودن اراضــی لنگر بین دو 
شهرستان مشــهد و طرقبه شــاندیز و تسامح 
و تساهل برخی دســتگاه های متولی در این 
منطقه، موضوع از سمت برخی افراد سودجو 
مورد سوء اســتفاده قرار گرفته بود و به تغییر 
کاربری اقدام کرده بودند. قاضی دادسرای 
ویژه فضای مجازی و شهرسازی مرکز استان، 
پهنه این عملیات را 100 هکتــار اعالم کرد 
و گفــت: بیــش از 130 باغ ویــالی غیرمجاز 
تخریب شــد و این روند اعاده به وضع ســابق 
اراضی کــه دچار تغییر کاربری شــده اســت 
ادامه دار خواهد بود و هیچ تسامح و تساهلی 

وجود نخواهد داشت.
طــرح  نبــود  تاثیــر  بــر  تاکیــد  بــا  غالمــی 
پهنه بنــدی حریــم شــهر مشــهد در موضــوع 
تغییــر کاربری هــای اراضــی، تصریــح کرد: 
تصویب طرح پهنه بندی و طرح های تفصیلی 
مشهد جزو مطالبات دستگاه قضایی و مردم 

اســت که امیدواریم زودتر انجام شــود. راه و 
شهرسازی و شــهرداری مشــهد هم در حال 

انجام این کار هستند.

نقش بنگاه های امالک در ایجاد باغ 	 
ویالهای غیرمجاز

قاضــی دادســرای ویــژه فضــای مجــازی و 
شهرســازی مرکز اســتان به نقش بنگاه های 
امالک در ایجاد باغ ویالهای غیرمجاز اشاره 
کرد و گفت: این بنگاه های غیر مجاز توســط 
اداره اماکــن، اتحادیــه امــالک و دســتگاه 
قضایی در حــال رصد هســتند که بــه زودی 
برای پلمب و برخوردهای شدید و قانونی با آن 
ها اقدام خواهد شد زیرا بخشی از این ضرری 

که بــه افــراد وارد می شــود، نتیجــه فعالیت 
همین بنگاه هاست.

تاکید بر ضرورت تدوین هر چه سریع تر 	 
طرح پهنه بندی حریم شهر مشهد

همچنین دبیــر کمیته صیانت از حریم شــهر 
مشــهد در گفت وگو با فــارس اظهــار کرد: با 
توجه بــه این که اراضــی لنگر جــزو محدوده 
اختالفی اســت، مدت ها نظارت درســتی از 
ســمت ادارات و دســتگاه های متولی انجام 
نشــده بــود و همیــن موضــوع باعــث تغییــر 
کاربری های زیادی در این منطقه شد. جلیل 
یــاوری ادامــه داد: شــاهد بودیم دامنــه این 
تغییــر کاربری های غیرمجاز نــه تنها اراضی 

کشــاورزی بلکــه حتــی بعضــی زمین هایی 
را که قبال توســط شــهرداری مشــهد فضای 
سبز ایجاد شــده بود هم شامل شــده و افراد 
با تخریب فضای ســبز و قطــع درختان اقدام 
به ســاخت باغ ویال کرده بودنــد. وی تصریح 
کرد: در طرح جامع سوم شهر مشهد، اراضی 
لنگر جزو حریم مشهد محسوب می شود اما 
به خاطر تقســیمات سیاســی جــزو محدوده 
شهرستان طرقبه شــاندیز و به اصطالح جزو 
محــدوده اختالفی این دو شــهر اســت. وی 
افــزود: بــا توجه بــه موضوعاتــی مثــل تغییر 
کاربری گســترده اراضی کشــاورزی در این 
محــدوده اختالفــی، ضــروری اســت هر چه 
زودتر این محدوده تعیین تکلیف شود تا مردم 
و دســتگاه های متولی هم سردرگم نباشند. 
یاوری با بیان این که بر اساس قانون مسئول 
تهیه و تصویب طرح جامع، راه و شهرســازی 
اســت، افــزود: زمانی کــه طرح جامع ســوم 
مشــهد تصویــب و ابالغ شــد ذیــل آن نکاتی 
وجود داشــت که از جملــه آن هــا می توان به 
مهلت ســه ماهه برای تهیه طــرح پهنه بندی 
حریم مشــهد اشــاره کــرد اما متاســفانه پس 
از گذشــت چند ســال از این موضوع، مشهد 
همچنان طرح پهنه بندی ندارد. وی تصریح 
کرد: تهیــه و تصویب طــرح پهنه بندی حریم 
مشهد بخش زیادی از مشکالت حریم مانند 

تغییر کاربری های غیر مجاز را حل می کند.

همزمان با دهه مبارک والیت و امامت، سه پروژه 
شهری شامل بازگشایی و اتصال بولوار سجادیه 
بــه بزرگــراه آزادی، بازگشــایی بولــوار رضویه، 
احداث کندراه بزرگراه آزادی به همراه تعریض پل 
زرکش و سامان دهی ورودی روستای باغون آباد 
با حضور مدیران و مســئوالن شــهری در مشهد 
به بهره برداری رســید. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی شــورا، پروژه بازگشــایی بولوار سجادیه 
به طــول 400 و عرض 44 متر، مســاحت آماده 
ســازی 17 هزار و 600 مترمربع و مســاحت به 
سازی فضای ســبز دو هزار مترمربع، به موازات 
بولوار آیت ا... هاشــمی رفســنجانی اجرا شده 
اســت. در این پروژه شــبکه جمع آوری آب های 
ســطحی، آماده ســازی، زیرســازی آســفالت و 
روکش آســفالت و آیلنــد میانی و فضای ســبز و 
عمودهای روشــنایی بــا هزینه ای به مبلغ ســه 
میلیــارد تومــان اجــرا شــده اســت. همچنیــن 
بازگشــایی بولوار رضویه به طول 800 و عرض 
35 متر با اعتباری حدود چهار میلیارد تومان نیز 
به بهره برداری رسید. مساحت آماده سازی این 
پروژه 28 هــزار متر و در دوالین رفت و برگشــت 
است. همچنین مساحت فضای سبز این پروژه 

دو هزار و 500 متر است.

200 میلیارد تومان پروژه عمرانی در 	 
منطقه 12 اجرا خواهد شد

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
مشهد در این مراسم گفت: به غیر از پروژه تقاطع 
چند سطحی آزادگان، 200 میلیارد تومان پروژه 
عمرانی دیگر در منطقه 12 مشهد اجرا خواهد 
شد. کاظمی افزود: بازگشــایی بولوار سجادیه 
به طول 400 متر شاید زیاد نباشد اما بر اساس 
بررسی هایی که انجام شده نقش بسیار زیادی 
در تســهیل دسترســی محدوده الهیه به بولوار 
آزادی خواهد داشت و یکی از شریان های اصلی 
محور دسترسی از بولوار آزادی خواهد بود. وی 
افزود: تکمیــل بولوار رضویه نیــز حجم ترافیک 

بزرگراه آیت ا... هاشــمی رفسنجانی را کاهش 
خواهد داد. وی یادآور شد: ظرف چند ماه آینده 
عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح مجیدیه به 
بولوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی در منطقه 12 
مشهد آغاز خواهد شد. کاظمی گفت: مطالعات 
مربوط به چپ گرد بولوار آزادی درمسیر مشهد به 
قوچان به بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی نیز 
در حال انجام است که امیدواریم عملیات اجرایی 
این پروژه را امســال آغاز کنیم. معاون شــهردار 
مشهد با اشــاره به این که در کنار حجم فعالیت 
های عمرانی مدیریت شــهری نگاه ویــژه ای به 
فعالیت های دیگر داشته است، اظهارکرد: بر این 
اساس امسال حدود 220 هزار مترمربع پیاده 
روســازی با اعتبار بیش از 65 میلیاردتومان در 
نقاط مختلف شهر اجرا شده است. وی در ادامه 
به احداث پروژه کندراه بزرگراه آزادی و تعریض 
پل بتنــی کال زرکــش در منطقه 10 نیز اشــاره 
کرد و افزود: پروژه احداث کندراه بزرگراه آزادی 
و تعریــض پل بتنــی کال زرکش و ســامان دهی 
ورودی روستای باغون آباد که دراین منطقه اجرا 
شد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پروژه 
به طول 1450 متر و عرض 10 متر، حدفاصل 
آزادی 133 تا 141 اجرا شده است. کاظمی با 
بیان این که برای اجرای این پروژه بیش از چهار 
میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: همچنین 
برای تعریض پل بتنی کال زرکــش اقداماتی از 

جمله آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی انجام 
شده اســت. اجرای این پروژه ها موجب کاهش 
خطر و افزایش ایمنی عبور و مرور برای شهروندان 
شــده و از تردد خودروهای سواری از داخل کال 
زرکش که مسیر سیالبی است و خطرات بسیار 

زیادی را به همراه دارد، جلوگیری می کند.

استانداری به تعیین تکلیف 1000 هکتار از 	 
اراضی محدوده مشهد ورود کند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شهر مشهد نیز در این مراسم گفت: اتصال بولوار 
سجادیه به بزرگراه آزادی گام تاثیرگذاری برای 
تکمیل توسعه شبکه شهری محدوده الهیه بوده 
و امیدواریم با اتصال و بازگشــایی بولوار مهدیه 
به بزرگراه آزادی و اتصال بولوارهای ســجادیه 
و مهدیــه به شــاندیز بتــوان الهیه را از بن بســت 
خارج کــرد. به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
شــورا، مهدی نیــا اظهار کــرد: موضــوع تعیین 
تکلیف 1000 هکتــار زمینی کــه در محدوده 
شهر مشهد قرار گرفته، مهم و قابل توجه است، 
چراکه طرح تفصیلــی این اراضی هنــوز تهیه و 
ابالغ نشده است. وی در تشریح علل تهیه نشدن 
طرح های تفصیلی این اراضی، گفت: اول این 
که بخــش زیادی از ایــن اراضی مــورد اختالف 
شهرســتان های طرقبه شــاندیز و مشهد است 
که حل ایــن معضل از ســطح مدیریت شــهری 

باالتــر اســت و از اســتاندار محترم درخواســت 
داریم جلســه ای با حضور وزیر کشــور و وزیر راه 
و شهرســازی و معاونــان مربــوط تشــکیل و بــه 
این معضل 13 ســاله خاتمه دهنــد. وی افزود: 
مادامی که مسئله اختالف خط حریم و محدوده 
شهرســتان  طرقبه  شاندیز حل نشــود، 1000 
هکتار زمیــن یاد شــده و 550 هکتــار زمین در 
محدوده شهر مشهد که در محل تقاطع طرقبه  
شــاندیز و مشــهد واقــع شده اســت، بالتکلیف 
خواهــد ماند. رئیس کمیســیون شهرســازی و 
معماری شورای شهر مشهد گفت: اتصال بولوار 
سجادیه به جاده شــاندیز منوط به عبور از یکی 
از پرمناقشه ترین پالک های شهر مشهد یعنی 
پالک 176 است که 12 سال است معارضات 
زیادی دارد و مردم درگیر آن هستند. مهدی نیا 
به پیگیری های مجدانه و موفقیت آمیز شورای 
پنجــم شــهر مشــهد بــرای حل وفصل مســائل 
حقوقی این پالک و ارســال طرح به کمیسیون 
ماده 5 اشاره کرد و گفت: امیدواریم با مصوبه این 
کمیســیون، موانع اتصال برطرف شود و تا یک 
سال آینده بتوانیم شاهد تعیین تکلیف 1000 
هکتار از این اراضی باشیم و بخشی از فشار تامین 

مسکن برای اقشار متوسط کاهش یابد.

ا ز میان خبر ها

گوناگون 

در نشست جانشین معاون دادستان با شهرداران 
مناطق مطرح شد: 

تاکید بر تعیین تکلیف اماکن 
پرخطر مشهد تا پایان شهریور 

در نشســت مشــترک جانشــین معاون دادســتان و 
رئیس کارگــروه ایمنی اماکن پرخطر با شــهرداران 
مناطق بر تعیین تکلیف اماکن پرخطر مشهد تا پایان 
شهریور امسال تاکید شــد. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی شهرداری مشهد، غرباریان، جانشین معاون 
دادســتان مرکز اســتان در ایــن جلســه اظهارکرد: 
معتقدیــم مهــم تــر از ایمــن ســازی اماکــن پرخطر 
پیشــگیری از به وجــود آمدن ایــن اماکن اســت و در 
نهایت هدف ما از تشکیل کارگروه ایمن سازی اماکن 
پرخطــر در کنار حفــظ جــان و مــال مــردم و زائران 
حضرت رضا)ع(، داشتن شهری ایمن و در خور شأن 
نام امام رضــا)ع( اســت. صابری، دادیار دادســرای 
مشهد و دبیر کمیته حقوقی شــورای مبارزه با فساد 
اقتصادی و اداری نیز در این جلســه اظهــار کرد: به 
شهرداران مناطق و ستاد شــهرداری مشهد توصیه 
می کنیم که قوانین نظارتی حوزه کاری خود را که می 
تواند ضمانت اجرایی داشته باشد، مدنظر قرار دهند 
زیرا با قوانین می توانند جلوی بســیاری از تخلفاتی 
را که در ســاختمان های در حال احــداث انجام می 
شــود، در همان ابتــدا بگیرنــد. قاضــی جوانبخت، 
رئیس کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر نیز با تقدیر 
از توجه شهردار مشهد به ایمن سازی اماکن پرخطر 
اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که در حوزه ایمن 
ســازی اماکن پرخطر یــک کار ناشــدنی اما عقالنی 
را انجام دهیــم. وی افزود: جان و مال مــردم آن قدر 
برای ما مهم است که یک زمان بندی دو ماهه را برای 
ایمن ســازی اماکن و مجتمــع های پرخطــر در نظر 
گرفته ایم که این موضوع ریل گذاری مناسبی برای 
چند سال آینده خواهد بود.یعقوبی معاون خدمات 
شهری شهرداری مشــهد نیز در این جلسه گفت: بر 
این موضوع تاکید داریم تا طی دو ماه آینده فهرست 
اماکن پرخطر و ناایمن تکمیل و با مشاوره با سازمان 
آتش نشــانی نواقص از ســوی مالکان برطرف شود.

عزیزی مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری مشهد نیز با اشــاره به این که سال 
گذشته شــاهد بروز 26 هزار حریق و حادثه در شهر 
مشهد بوده ایم، گفت: ســال گذشته در مجموع 25 
هــزار بازدیــد ایمنی از صنــوف مختلف انجام شــده 
است که متاسفانه از این تعداد تنها 10 درصد برای 
رفع نقــص در آتش نشــانی اقدام به تشــکیل پرونده 
کرده اند. وی افزود: یکی از موضوعات مطرح شــده 
در کارگروه این بود که اگــر اتفاقی در اماکن پرخطر 
رخ دهد، وظیفه هر دســتگاه چیست، بنابراین مقرر 
شد نقشه ها و پنل های این اماکن تهیه شود که بر این 
اساس نقشه 50 ساختمان بلند مرتبه و مجتمع های 

پرخطر آماده شده است.

درخشش دانشجویان دانشگاه 
فردوسی در مسابقات جهانی ریاضی

تیم های شرکت کننده از دانشــگاه فردوسی مشهد 
در مســابقات جهانــی ریاضــی صاحــب مقــام و رتبه 
شــدند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی 
مشهد، مسابقات بین المللی دانشــجویی ریاضی از 
ســال 1994 میالدی هر سال توســط UCL برگزار 
می شــود و جمعــی از برترین دانشــجویان جهــان در 
آن شرکت می کنند. براســاس این گزارش امسال با 
توجه به شــرایط به وجود آمده و شــیوع ویروس کرونا 
این مسابقات به صورت آنالین برگزار شد و دانشکده 
علوم ریاضی دانشــگاه فردوسی مشــهد با معرفی دو 
تیم چهار نفره از دانشجویان برگزیده، در این مسابقات 
شرکت کرد. اعضای تیم های شرکت کننده را فاطمه 
علی میرزایی، ســحر بخشــنده نژاد، الیــکا تیموری، 
فرحان اقنوم، عماد ایزدی فر، امیرحسین اسکندانی، 
احسان کفشدار گوهرشــادی و عرفان علیان نژادی 
تشکیل  می  دادند. در این مســابقات سحر بخشنده 
نژاد و امیرحســین اســکندانی موفق به کسب جایزه 
سوم )third prize( شــدند. همچنین عرفان علیان 
نژادی،  احســان کفشدار گوهرشــادی، فاطمه علی 
 honourable( میرزایی و الیکا تیموری دیپلم افتخار

mention( این مسابقات را کسب کردند.

 معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی 
اعالم کرد:

 ۴۱ هزار دانش آموز استان
 متقاضی شرکت در کنکور امسال

معاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش 
خراسان رضوی گفت: 40 هزار و 747 دانش آموز پایه 
دوازدهم استان متقاضی شرکت در آزمون سراسری 
امســال هســتند. رضا صابری توالیی در گفت و گو با 
ایرنا افزود: 22 هزار و 420 نفر از این داوطلبان ورود 
به دانشــگاه های کشــور در خراســان رضوی دختر و 
18 هزار و 327 نفر آن ها پسر هستند. وی بیشترین 
شمار داوطلبان کنکور امسال را دانش آموزان رشته 
علوم تجربی اعالم کرد و یادآور شد: 18 هزار و 223 
دانش آموز اســتان متقاضــی پذیرش در رشــته های 
دانشگاهی گروه علوم تجربی هستند. معاون آموزش 
و پرورش خراسان رضوی گفت: همچنین شش هزار 
و 54 نفر در رشته های گروه ریاضی فیزیک و 16 هزار 
و 209 نفر در رشته های گروه علوم انسانی در آزمون 

سراسری امسال شرکت می کنند.

اخبار

جامعه 

 پزشک پیش کسوت مشهدی
 به دلیل ابتال به کرونا درگذشت 

خســروی  »احمــد  دکتــر 
خراشــاد« یکــی از پزشــکان 
شناخته شــده  و  باســابقه 
متخصــص گوارش در مشــهد 
در پــی ابتال به بیمــاری کووید 
19 درگذشت. رحیمی رئیس 

کارگروه اطالع رســانی بیماری کووید 19 دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد دراین باره به ایرنا گفت: دکتر 
خسروی خراشاد متخصص داخلی و گوارش در حین 
خدمت به شــهروندان درگیر با ویــروس کرونا، خود 
نیز بیمار شد و چند هفته در بخش مراقبت های ویژه 

بیمارستان امام رضا)ع( مشهد بستری بود.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد:

 برپایی ایستگاه صلواتی 
در مشهد ممنوع

رئیس گروه ســالمت محیط دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: برپایی ایستگاه های صلواتی همزمان 
با مناســبت عیــد غدیــر و همچنیــن عــزاداری های 
ماه های محــرم و صفر با هدف پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس همه گیر کرونــا در مناطــق زیر پوشــش این 
دانشگاه ممنوع است. محمد باباخانی در گفت و گو 
با ایرنا افزود: این تصمیم به منظور پیشــگیری جدی 
از تجمع شــهروندان و مقابله با انتقــال ویروس کرونا 
و در هماهنگــی بــا مســئوالن ذی ربــط گرفته شــده 
است.  وی تصریح کرد: با هدف پیشگیری از کرونا به 
مناسبت عید غدیر، توزیع شیرینی و بستنی در خیابان 
ها و چهارراه ها در مناطق زیر پوشــش دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد نیز ممنوع است. وی گفت: تاکید می 
کنیم که در ایام پیــش رو توزیع هر گونــه مواد غذایی 
نذری در مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی و به 
صورت بسته بندی و سالم انجام شود. باباخانی افزود: 
طبق برنامه ریزی انجام شده امسال مراسم عید غدیر 
فقط در چند نقطه از شــهر مشــهد با رعایــت پروتکل 
های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از 

ماسک برگزار خواهد شد.

سرویس دهی کلیه خطوط اتوبوس 
در روزهای کنکور

مدیرعامل سازمان اتوبوســرانی شهرداری مشهد 
از سرویس دهی کلیه خطوط اتوبوس در روزهای 
برگزاری کنکــور سراســری و ارشــد خبــر داد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری، حسینقلی 
زاده مقدم اظهار کرد: با توجه به قطعی شدن تاریخ 
برگزاری کنکور سراسری در روزهای پایانی هفته 
جاری و هفتــه منتهی به آخر مرداد مــاه، به منظور 
رفع دغدغه داوطلبان و خانواده های آنان، تعطیلی 
سرویس دهی ناوگان خطوط سازمان اتوبوسرانی 
در روزهای جمعه هر دو هفته و روز شــنبه مصادف 

با عید سعید غدیر در شیفت صبح لغو شده است.

هد
ش

ی م
دار

هر
ش

ی 
سان

ع ر
ال

اط
اه 

یگ
 پا

س :
عک

رنا
: ای

س 
عک

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی خبر داد:

ایجاد ۱000 شغل در ۴ استان کم برخوردار تا پایان امسال
مدیرعامل بنیــاد کرامت رضوی از ایجاد هزار شــغل جدید در چهار اســتان 

ســیل زده و محروم کشــور توســط آســتان قدس رضــوی تــا پایان ســال 99 خبــر داد. 
محمدحسین اســتاد آقا به  آســتان نیوز گفت: اشــتغال زایی در مناطق محروم از جمله 
برنامه های مســتمر آســتان قدس رضوی اســت که در پنج حوزه دامداری، زنبورداری، 
تولید گیاهان دارویی، پرورش بوقلمون و کشت نخیالت پیگیری می شود. وی به نحوه 
مشارکت آستان قدس رضوی با تولیدکنندگان محصوالت دامی و کشاورزی اشاره کرد 
و افزود: آستان قدس رضوی از طریق وام افراد را معرفی می کند و با واگذاری امکانات، 
آن ها کارشان را در حوزه های مذکور آغاز می کنند. استادآقا با ذکر نمونه ای از اقدامات 
بنیاد کرامت رضوی در این باره گفت: یکی از طرح های مستمر این بنیاد، ساخت جایگاه 

نگهداری دام در شهرستان سیل زده آق قالست. 

دبیرکل بنیاد هابیلیان:

حقوق بشر مفهومی ارزشمند در اسالم است
دبیرکل بنیاد هابیلیان با بیان این که حقوق بشــر مفهومی ارزشمند در اسالم 

است، ضمن یادآوری تعداد 17 هزار شهید ترور از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون گفت: 
اکثر شهدای ترور مردم عادی بودند که هیچ  گونه مسئولیت حکومتی نداشته اند؛ یعنی 
کسانی که با همان مفاهیم حقوق بشر غربی حق حیات از ابتدایی ترین حقوق شان بود. 
سیدمحمدجواد هاشــمی نژاد  در گفت وگو با تســنیم در مشهدمقدس، با اشــاره به روز 
حقوق بشر اســالمی گفت: دنیای غرب در چند دهه گذشــته داعیه دار حقوق بشر شده 
است در حالی که گذشــته این جوامع نشان می دهد که ســابقه آن ها در زمینه احترام به 
حقوق مردم بسیار تیره است. حتی در چند دهه اخیر نیز که گفتمان حقوق بشری از سوی 
این کشورها به طور مرتب بیان می شود، شاهدیم که هنوز کشورهای اروپایی و آمریکایی 

در حوزه اجرای این مفهوم مشکالت زیادی دارند. 



باالخــره یکــی از طرح هــای مهــم تامین آب 
اســتان که ســال ها مورد بحث و بررسی قرار 
داشت، قرار اســت هفته دولت کلید بخورد و 
وارد فاز اجرایی شــود؛ آن طور که مدیرعامل 
شــرکت آب منطقــه ای اســتان اعــام کرده 
اســت »کلنگ  زنــی طــرح انتقــال آب دریای 
عمان به ســه اســتان شــرقی کشــور شــامل 
سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبی و 
خراســان رضــوی هفته دولــت در چابهــار با 
حضور مقامات ملی، اســتانداران و مدیران و 

مسئوالن ارشد سه استان انجام می شود.«

2 طرح بزرگ برای تامین آب پایدار شرق 	 
کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
اســتان، عایی با بیان این که برای مدیریت و 
تامین پایدار آب شــرق کشــور دو طرح بزرگ 
باید اجرا شــود، گفــت: یک طرح، ســازگاری 
با کم آبی اســت که ســند آن ســال گذشــته بر 
مبنای خردجمعی تهیه، تصویب و اباغ شده 
اســت و در سال نخست دســتاوردهای بسیار 
بزرگ و تاثیرگذاری داشــته است. وی افزود: 
طرح دوم، شیرین ســازی آب دریــای عمان و 
انتقال آن به ســه اســتان شرق کشــور است؛ 

مطالعــات مرحلــه نخســت ایــن طــرح عظیم 
انجام شــد و ســال گذشــته وزارت نیرو مجوز 
اولیــه تخصیــص آب از دریای عمــان را صادر 
کرد. عایی تصریح کرد: این طرح باید توسط 
بخــش غیردولتــی اجــرا شــود، در فراینــدی 
قانونی جمعی از سرمایه گذاران برای اجرای 
طرح شرکت تابش را تاسیس کردند و امسال 
مطالعات پدافند غیرعامل و زیســت محیطی 
طرح نیز تصویــب و مجوزهــای الزم نیز صادر 
شــد؛ همچنین زمین تصفیه خانه در سواحل 

چابهار تحویل شرکت تابش شد.

آغاز عملیات همزمان با هفته دولت	 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان با بیان 
این کــه، 13 مــرداد جلســه ای در اســتانداری 
خراســان رضوی با حضور معاونان عمرانی سه 
استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی 
و خراســان رضوی و  مدیر عامل شــرکت تابش 
برگزار شد، افزود: در این جلسه مصوب شد که 
عملیات اجرایی این طرح در هفته اول شهریور 

همزمان با هفته دولت با حضور شخصیت های 
ملی و استانداران سه استان در چابهار آغاز شود. 
شرکت تابش نیز متعهد شــد برنامه زمان بندی 
طرح را ارائه کند کــه امیدواریم با اجرای این دو 

طرح آب پایدار این سه استان تامین شود.

آن چه بر پروژه انتقال آب گذشت	 
پــروژه انتقــال آب از دریــای عمــان به مشــهد و 
استان های شــرقی کشــور، چندین سال است 
که مطرح  شده و مخالفان و موافقان خود را دارد. 
بعدازاین که هیئت دولت در سال 97 با انتقال 
آب از دریای عمان به استان های شرقی موافقت 
کرد، گمانه زنی های اجرای این پروژه و مطالعات 
اجرایی آن آغاز شــد؛ شــهریورماه سال گذشته 
بود که تفاهم نامه این پروژه با حضور مشاور وزیر 
نیرو، استانداران استان های خراسان رضوی، 
خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان به 
امضا رســید و سهم اســتان خراســان رضوی از 
پروژه 400 میلیون مترمکعبی، 110 میلیون 
مترمکعب برآورد شد. بعد از آن بود که جلسات 
و نشســت های متعــددی در چابهــار و اســتان 
سیستان و بلوچستان با حضور استانداران سه 
استان برای جذب سرمایه گذار برگزار شد و حاال 

قرار است وارد فاز اجرایی شود.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خبر داد: 

هفته دولت؛ آغاز عملیات اجرای انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی

اخبار

تشکیل ۸۷۰۰ پرونده تخلف 
صنوف در استان

سرپرســت معاونــت بازرســی و نظــارت ســازمان 
صنعــت، معدن و تجــارت اســتان گفــت: در چهار 
ماه امســال هشــت هــزار و 757 پرونــده تخلف با 
مبلغ سه هزار و ۶3۲ میلیارد ریال برای متخلفان 
صنفی این اســتان تشــکیل شــد. به گزارش ایرنا، 
محمدجواد ســاعدی افزود: از این تعداد ۶ هزار و 
109 پرونده با مبلغ 53۲ میلیارد ریال مربوط به 
مشهد است. وی ادامه داد: تعداد کل بازرسی های 
بازرسان اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان در چهار ماه اول امسال 13۸ هزار و 544 
مورد بــود که از این میــزان ۸0 هــزار و ۶7۲ مورد 
مربوط به مشهد اســت. وی گفت: شکایات کتبی 
و حضوری دریافتی از مــردم در این مدت ۶ هزار و 
31۸ فقره بوده که پنج هــزار و 37۲ فقره مربوط 

به مشهد است.

بازدید مدیرکل صداوسیمای 
 استان ازپشت صحنه 

ویژه برنامه شب های سناباد
مدیرکل صدا و سیمای استان از پشت صحنه جنگ 
شاد »شــب های ســناباد« که به مناســبت ایام دهه 
والیــت و امامــت و عید ســعید غدیرخم در ســیمای 
خراســان رضــوی تولید و پخــش می شــود، بازدید 
کــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی صداوســیمای 
استان، ویژه برنامه »شب های سناباد« بامجری گری 
سیدجوادهاشمی وعلی مسعودی )معروف به علی 
مشــهدی( درمرکز خراســان رضوی تولید وپخش 
می شود. این برنامه در 5 قسمت برای پخش در این 

ایام در نظر گرفته شده است.

هوای استان خنک می شود
هوای استان طی روزهای آینده خنک می شود. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، یحیی قاینی پور رئیس 
اداره هواشناسی استان در این زمینه گفت: کاهش 
محســوس دما از روز سه شــنبه در خراسان رضوی 

آغاز شده است.

 ضدعفونی روزانه ۵۰۰ نقطه
 از معابر شهری مشهد

 مدیرکل هماهنگــی و نظارت بر خدمات شــهری 
شــهرداری مشــهد گفت: اقدامــات پیشــگیرانه و 
مقابله با شــیوع ویــروس کوویــد 19 با تمــام توان 
از ســوی نیروهای خدمات شــهری در حال انجام 
اســت. به گزارش پایگاه اطاع رســانی شهرداری 
مشــهد، علیرضا صحراگرد اظهار کــرد: به منظور 
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا روزانه 500 
نقطه از سطح شهر مشهد با اولویت نقاط حساس و 
آلوده توسط 13 اکیپ خودرویی با تجهیزات کامل 

ضدعفونی می شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان:

ایجاد پنجره واحد کسب وکار 
الزم است، اما کافی نیست

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان 
این کــه ایجاد پنجره واحد کســب و کار الزم اســت 
اما کافی نیســت، گفت: اگر اراده دولــت به بهبود 
فضای کســب وکار باشــد، در قدم اول بایــد قانون 
بهبود مستمر فضای کسب وکار را که چندین سال 
اســت مصوب شــده، اجرا کنــد. محمود ســیادت 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: انتظار داشــتیم 
دولت کــه با شــعار »دولــت الکترونیک« شــناخته 
می شود، در این موضوع ورود کند و افراد از داخل 
منزل بتوانند اسم شرکت خود را انتخاب کنند و با 
پیچیدگی خاصی مواجه نشوند؛ اما به دلیل این که 
دولتی ها دوست دارند متقاضی به  صورت حضوری 
برای کار مراجعه کند و برای اخذ مجوزهای الزم در 
جلوی میز آنان خم و راست شود، تاکنون این اتفاق 

نیفتاده است.
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در جلسه کارگروه استانی مولدسازی و فروش 
اموال دولت انجام شد:

تصمیم گیری برای اخذ مجوز 
واگذاری ۸ ملک دولتی در استان

جلسه کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال 
و دارایی هــای دولت در خراســان رضوی با حضور 
استاندار برگزار شد و در این جلسه ۸ ملک متعلق 
به اداره کل دام پزشکی، دانشگاه حکیم سبزواری 
و اداره اســتاندارد بررســی و دربــاره اخــذ مجــوز 
واگذاری آن  تصمیم گیری شــد. به گزارش روابط 
عمومی استانداری، حسین امیررحیمی مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه گفت: 
تاکنون ۲۸ پاک ثبتی به ارزش کارشناسی اولیه 

110 میلیارد تومان بررسی شده است.

اقدام جهادی همسران و خانواده 
 کارکنان سپاه امام رضا)ع(

 برای تولید ماسک
مدیر مرکــز فرهنگی خانواده ســپاه امــام رضا)ع( 
گفــت: کارگاه تولید ماســک بهداشــتی بــا اقدام 
جهادی همسران و خانواده پاســداران و کارکنان 
سپاه امام رضا)ع( راه اندازی شــد. بتول ارشادی 
در گفت وگو با  تســنیم اظهــار کرد: در ایــن زمینه 
کارگاهی را در محله سرافرازان راه اندازی کردیم 
تا با همــت جهادی همســران و خانــواده کارکنان 
ســپاه امام رضا)ع( اقــدام به تولید ماســک کنیم. 
این کارگاه به مدت 10 روز اســت که افتتاح شــده 
و درصددیم تــا  زمان رفع کامل ویــروس کرونا این 

اقدام ادامه پیدا کند.

 ۱۳۰۰ دانش آموز استان
 متقاضی جهش تحصیلی 

مدیــر آموزش و پــرورش اســتثنایی اســتان گفت: 
متقاضــی  دانش آمــوز   300 و  هــزار  از  بیــش 
جهش تحصیلــی در اســتان وجــود دارد. مهــدی 
قاسمی پور در گفت وگو با ایرنا با اشاره به تعطیلی 
پایگاه های سنجش به دستور ستاد استانی مبارزه 
با کرونا افزود: والدینی کــه دانش آموزان آن ها در 
روزهای ۶ تــا 9 مردادماه نوبت شــرکت در آزمون 
جهش تحصیلــی داشــتند، نگران نباشــند؛ زیرا از 
ســوی این اداره با آنــان تمــاس گرفته می شــود و 

نوبت دهی مجدد به آن ها انجام خواهد شد.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
با بیــان این که هم اکنــون حــدود ۲1 درصد 
از بیماران بســتری در مراکــز درمانی مرجع 
کرونــا این دانشــگاه غیــر بومی هســتند، بار 
دیگر از تمامی هموطنان خواست در شرایط 
فعلی به مشهد سفر نکنند. دکتر شاپور بدیعی 
در حاشــیه بازدیــد از رونــد خدمات رســانی 
بــه بیمــاران بســتری در بیمارســتان امــام 
رضــا)ع( در گفت وگو با وب دا بــا بیان این که 
فشــار  غیربومــی  بیمــاران  بستری شــدن 
مضاعفــی را بــر کادر درمان و پرســنل مراکز 
درمانــی وارد می کند، افــزود: هموطنان در 
صورت سفر به مشهد برای حفظ سامت خود 
و اطرافیان شــان، رعایت دســتورالعمل های 
اجتماعــی،  فاصله گــذاری  بهداشــتی، 
خودمراقبتــی و اســتفاده از ماســک را مورد 

توجه قرار دهند. 
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا با بیان 
این که هــر چه فشــار و بــار مراجعه بــه مراکز 
درمانــی کاهــش یابد، بــه طورحتــم کیفیت 
خدمات نیز افزایش می یابد، تصریح کرد: در 
شش ماه اخیر کادرهای پزشــکی، پرستاری 
و پرســنل مراکز درمانی به طور شــبانه روزی 
در حال خدمات رســانی به بیماران هستند و 
این فشار کاری موجب خستگی و فرسودگی 

نیروی انســانی شــده اســت. بدیعی با تاکید 
بر این کــه مجــاوران و زائران در صــورت بروز 
هرگونــه عایم مشــکوک به کرونــا در مرحله 
نخست برای مشاوره با ســامانه تلفنی 191 
تمــاس بگیرنــد، افــزود: هم اکنــون بیماران 
مبتا به کرونا بر اســاس نظام سطح بندی به 
بیمارســتان ها ارجاع می شوند؛شــهروندان 
در صــورت ابتــا در مرحلــه نخســت بایــد به 
نزدیک تریــن مرکــز خدمات جامع ســامت 
1۶ ســاعته مراجعه کنند و در صــورت نیاز به 
خدمات تصویربرداری و بســتری به ســطوح 
دو و ســه از طریق این مراکز ارجاع می شوند. 
وی یادآور شد: در روزهای اخیر رعایت اصول 
بهداشــتی و اســتفاده از ماســک در مشهد و 

مناطــق زیرپوشــش افزایــش یافته اســت که 
در صورت ادامــه این روند و همراهی بیشــتر 
مــردم به طورحتم،کاهــش تعــداد بیمــاران 
مبتا به کرونــا را  بــه همراه خواهد داشــت. 
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد از بیمارســتان امام 
رضــا)ع( نیز گفــت: بر اســاس بررســی های 
انجام شــده کیفیــت خدمات رســانی در این 
مرکز نسبت به گذشته افزایش یافته است که 
جای قدردانی از مسئوالن، کادرهای پزشکی 
و پرســتاری و تمامی پرســنل این مرکز دارد.
همچنین بدیعی در حاشیه نشست با رئیس و 
مدیران بیمارستان دکتر شریعتی مشهد نیز 
از اختصاص 1۲0 تخت بستری به بیمارستان 
دکتــر شــریعتی از ســوی وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی خبر داد. وی تصریح 
کرد: در بحث جــذب نیروی انســانی اولویت 
نخســت با مراکز درمانی شهرستان ها بوده و 
در میان بیمارســتان های مشــهد نیز اولویت 
با مرکز درمانی شــریعتی اســت که از ابتدای 
بحران کرونا تاکنون به صورت 100درصدی 
در اختیار بیماران کرونایی بوده است؛ ضمن 
این که در ُبعد مالی نیز حمایــت الزم را از این 

بیمارستان خواهیم داشت.

پذیرش 2480 کودک مشکوک به کرونا 	 
از ابتدای شیوع بیماری

مدیر بیمارستان اکبر مشهد گفت: از ابتدای 
شــیوع کرونا بیش از دو هزار و 4۸0 کودک 
به صورت ســرپایی با عایمی شبیه کرونا در 
این بیمارســتان پذیرش و بیــش از 370 نفر 
از آن ها بســتری شــده اند و از بیــن کودکان 
بستری شــده آزمایــش حــدود ۸0 نفــر آنان 
مثبت شــده اســت. به گــزارش ایرنــا، دکتر 
محسن زاده اظهار کرد: بسیاری از کودکان 
یا ناقــل بیمــاری کرونا هســتند که بــه علت 
سیســتم ایمنی قوی عایم بیمــاری در آنان 
بروز نمی یابد یا این که ممکن اســت بیماری 
کوویــد 19 در کــودکان بــا  عایــم دیگری  
غیراز ســندروم حاد تنفســی خود را نشــان 

دهد و با عوارض گوارشی همراه باشد.

بازدید نماینده وزارت بهداشت از زندان های استان
دکتر نامــداری نماینــده وزارت بهداشــت، 
از رونــد مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونا در 
بندهای قرنطینه، زنان و بخش های مختلف 
زندان های مرکزی مشهد، نیشابور و سبزوار 
بازدید کــرد. به گــزارش ایرنــا، همچنین با 
حضور نماینده وزارت بهداشت و کارشناسان 
همراه، کارگروه تخصصی درخصوص نحوه 
اجرای پروتکل های بهداشتی در دوره شیوع 
کرونا در زندان نیشــابور برگزار شــد. دکتر 
نامداری با قدردانی از اقدامات انجام شده و 
کنترل بیماری کرونا در زندان، درباره نحوه 
ارزیابی زندانیان جدیدالورود، نمونه گیری 

تشــخیصی کرونــا از زندانیــان مشــکوک، 
نحوه غربالگری کارکنان، ســربازان وظیفه 
و زندانیــان، داروهای تجویزی بــرای موارد 
مشــکوک به بیماری حاد تنفسی، وضعیت 
اتاق قرنطینه و ایزوله زندان و سیستم تهویه 
این اماکن مواردی را مطرح کرد. همچنین 
در حاشــیه بازدید نماینده وزارت بهداشت 
از زندان مرکزی مشــهد، علــی عبدی مدیر 
زنــدان مرکــزی مشــهد گفــت: ضدعفونی 
تمامی اماکــن به عنــوان یکــی از مهم ترین 
اقدامات از نخســتین روزهای شــیوع کرونا 

انجام شده است. 

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی:

خرید تضمینی گندم وکلزا در استان از۱۱۰ هزارتن گذرکرد
مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی خراســان 
رضوی گفت: از آغــاز خرید تضمینی گندم و 
کلزا در استان تاکنون بیش از 110 هزار تن 
از این محصوالت از کشاورزان خریداری شده 
است. ایرج ناصری مقدم در گفت وگو با ایرنا 
افزود: این حجم خرید شامل 10۲ هزار تن 
گندم و افزون بر هشــت هزار تن دانه روغنی 
کلزاســت. وی ادامه داد: جوین، ســرخس و 
جغتای هریک با خرید افزون بر 17 هزار تن 
گندم به ترتیب سه شهرســتان برتر در خرید 
این محصول راهبردی در خراســان رضوی 

هستند. وی تصریح کرد: کار خرید تضمینی 
گندم از 10 خردادماه آغاز شده است، قیمت 
پایه خریــد تضمینی گنــدم در ســال زراعی 
جاری برای هر کیلوگــرم محصول ۲5 هزار 
ریال تعیین شــده که بر اســاس پایــه خرید با 
چهــار درصد افــت مفیــد و یک درصــد افت 
غیرمفید اســت. وی افــزود: خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان استان بر اساس استعام 
از ســامانه پهنه بندی جهادکشاورزی انجام 
می شود و ۶0 مرکز در استان، خرید گندم را 

انجام می دهند.
اخبار

کوتاه

پــروژه  مدیــر   / شــهرداری  اطالع رســانی  پایــگاه   *

سامان دهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کار 
شــهری شــهرداری مشــهد گفت: به مناسبت عید 
ســعید قربان و آغاز دهــه والیت مســابقه فرهنگی 
»حاضــران بــه غایبــان برســانند«  بــا مشــارکت 
اپلیکیشن »شهر من« و آستان قدس رضوی برگزار 

می شود.
* سرپرســت معاونــت اجتماعی و مشــارکت های 
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری گفت: فقر 
اقتصادی و کمبود شغل و درآمد، از کار افتادگی، 
اعتیــاد، معلولیــت و بیمــاری، مهاجرت از روســتا 
به شــهر و باالبودن هزینه زندگــی از جمله عوامل 

پیدایش تکدی گری در مشهد به شمار می  رود.
* وبدا/ مدیر گروه بهداشــت محیط و کار دانشگاه 
علــوم پزشــکی مشــهد اظهــار کــرد: باتوجــه بــه 
نزدیک شــدن به ایام برگزاری آزمون کارشناســی 
ارشــد، دکتری و آزمون دســتیاری، کارشناســان 
بهداشــت از مراکــز برگزارکننــده آزمــون بازدیــد 
می کنند تا از رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 

اطمینان خاطر پیدا کنند.
* رئیس بیمارستان تخصصی دکتر شریعتی مشهد 
گفت: افتخار سفیدپوشان جامعه خدمت به مردم 
در حوزه سامت است و در شرایط حاضر، همکاری 
مردم در راستای کاهش آمار ابتا به بیماری کووید 
-19 بهترین کمک و همراهی با این جامعه خدوم 

محسوب می شود.
* ایرنا/ جعفری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استاندار خراسان رضوی به همراه مدیران کل این 
معاونت روز سه شنبه در قالب سامانه الکترونیکی 
ارتباط مــردم با دولت )ســامد( به ســواالت تلفنی 

شهروندان پاسخ دادند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی با تاکید مجدد بر خودداری از سفر به مشهد مطرح کرد:

فشارمضاعف بیماران غیربومی بر    کادردرمان مشهد

توضیحات مدیرکل ورزش و جوانان استان و رئیس هیئت درباره دوچرخه سواری بانوان
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان گفــت: وضعیت 
دوچرخه ســواری هماننــد کشــتی اســت و بانــوان 
می توانند در محل های مشخص شده ، به این رشته 
بپردازنــد. به گزارش ایســنا، فــرزاد فتاحــی اظهار 
کــرد: در وزارت ورزش و جوانــان چیــزی بــه اســم 
دوچرخه ســواری بانــوان در مــأ عام وجود نــدارد و 
دوچرخه ســواری بانوان در محیط مشخص داریم. 
به عنوان مثال فعالیت بانوان در کشتی قانونی است، 
اما به این معنا نیست بانوان در پارک کشتی بگیرند. 
وی تصریــح کــرد: متولــی اصلی دوچرخه ســواری 
بانــوان هیئت دوچرخه ســواری اســت، در ســبزوار 
توســط شــهرداری محلی برای این موضــوع ایجاد 
شــده اســت که در آن جا بانــوان می تواننــد فعالیت 
داشــته باشــند؛ در اســتان هم پیســت اختصاصی 

وجــود دارد و اعــام کردیــم بانوانــی کــه تمایــل به 
دوچرخه سواری دارند، می توانند در این محل های 
مشــخص حضور یابنــد. فتاحــی گفت: در ســبزوار 
موضوعی که ســتاد امر بــه معــروف و نهــی از منکر 
اعام کرده، مربوط بــه دوچرخه ســواری بانوان در 
مأ عام است که مراجع  آن را حرام اعام کرده اند و 
ما به عنوان دستگاه متولی باید حتمًا مسائل شرعی 
را در ورزش بانــوان لحــاظ کنیــم. وی یــادآور شــد: 
استعفای اعضای هیئت دوچرخه سواری سبزوار به 
دلیل عدم اطاع درســت از این موضوع بــوده و این 
تصور ایجاد شــده که فعالیت بانــوان به طور کلی در 
دوچرخه سواری ممنوع است.همچنین به گزارش 
فــارس، رئیس هیئــت دوچرخه ســواری اســتان   با 
بیان این که ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اخذ 

مجوزهای مربوطه توانسته است ممنوعیت دوچرخه 
سواری بانوان را اجرا کند، متذکر شد: حتی تصویب 
کردند دوچرخه سواری بانوان در مکان های عمومی 
و در ماء عام نباشد. وی افزود: با توجه به این که بحث 
حجاب اسامی قانون است، باید پذیرفت که بانوان 
دوچرخه سوار نیز باید به حجاب خود پایبند باشند، 
سبب این محدودیت ها افرادی بودند که در گذشته 
بدون رعایت صحیح حجاب و استفاده از لباس های 
زننده هنگام دوچرخه سواری توجه زیادی را به این 
مســئله جلب کردند. روزبهانه اظهار کرد: مجموعه 
هیئت پیگیر این موضوع است تا بانوانی که حجاب 
خود را رعایت می کنند و به هنجارهای جامعه شهری 
مشــهد با توجه بــه مذهبی بــودن مشــهد پایبندند، 

مشکلی بابت دوچرخه سواری نداشته باشند.
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مسعود حمیدی- به گزارش خراسان رضوی، 
اگــرچــه طبق قــانــون اســاســی ، هیچ استانی 
نمی تواند مدعی شود هر آن چه تولید می کند 
یا هر فعالیتی که در داخل جغرافیایش انجام 
می دهد؛ درآمــد حاصل از آن فعالیت مختص 
خود استان شود و باید درآمدها به خزانه کشور 
ــز و سپس طبق قــانــون بین اســتــان هــا و  واریـ
دستگاه های کشور توزیع شود، اما به  هرحال 
برخی استان ها مانند استان خراسان رضوی یا 
استان های نفت خیز که دارای منابع طبیعی و 
ذخایر زیرزمینی هستند شاهد فعالیت شرکت ها 
و کارخانه های گاها ملی در استان خود هستند. 
درواقـــع دود حاصل از فعالیت کارخانه ها و 
شرکت ها نصیب ساکنان استان می شود اما 
منابع درآمدی آن به نام استان های دیگر به ویژه 
پایتخت نشینان ثبت می شود که درنتیجه عایدی 
عمده این فعالیت ها در جیب استان های محل 
فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی نمی رود. 

ــذار بـــرای  ــ ــون گ ــ ــان ــ ق
حمایت از استان های 
ــیـــت و  ــالـ ــعـ ــل فـ ــحـ مـ
استخراج منابع طبیعی 
ــاس  ــر اس و تــولــیــدی ب
ــون بــرنــامــه ششم  ــان ق
تــوســعــه، در بــنــد »ه« 
تبصره 6 قانون بودجه 
ــت را مکلف  97، دول
کرده است که پرونده 
ــای  ــده مــالــیــاتــی واح
تــولــیــدی و مــعــدنــی و 
بنگاه های اقتصادی در 

دفاتر مالیاتی محل فعالیت عمده آن شرکت ها 
و کارخانه ها ثبت و رسیدگی شود. در واقع بر 
اساس این قانون مالیات واحدهای تولیدی که 
دود آن ها به چشم مردم استان می رود باید در 
داخل استان ثبت و رسیدگی شود. بهمن ماه 96 
بود که استاندار وقت خراسان رضوی در جلسه 
شــورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت 
استان راجع به خروج پرونده مالیاتی واحدهای 
تولیدی و معدنی از استان به شدت گالیه کرد 
بعد از آن بود که در سلسله گزارش های روزنامه 
خراسان رضوی به بررسی و شناسایی واحدهای 
تولیدی و معدنی که محل فعالیت عمده آن ها 
در استان است ولی پرونده مالیاتی آن هــا در 
دیگر استان ها رسیدگی می شود، پرداختیم. 
در ابتدا 22 واحد بزرگ تولیدی شناسایی شده 
بود سپس تعداد این واحدها به 37 مورد رسید، 
اما در طول سه سال گذشته به رغم این که تعداد 
واحدهای مورد ادعــای استان بیشتر شدند و 
به موجب قانون باید پرونده مالیاتی آن هــا به 
استان عودت داده می شد اما این مهم در پایان 
مهلت قانونی، قانون بودجه 97 محقق نشد به 
همین دلیل این بند در قانون بودجه 98 مجدد 
گنجانده شد ولــی باوجود تمام پیگیری ها و 
حتی ضرب االجل سرپرست وقت سازمان امور 
مالیاتی در سال 97 هم  سهم استان از بازگشت 
پرونده های مالیاتی واحدهای تولیدی بزرگ به 
استان صفر بوده است. امروز که مهلت قانونی 
بودجه 98 به اتمام رسیده است و سال چهارم 
قانون برنامه ششم توسعه و سومین سال اجرای 
بند»ه«  تبصره ششم قوانین بودجه را پشت سر 
می گذاریم، آخرین وضعیت بازگشت پرونده های 
مالیاتی واحدهای بزرگ تولیدی به استان را  از 

سرپرست امور مالیاتی استان جویا می شویم.

9 پرونده از 43 پرونده!	 
جعفر احسانی مهر به خراسان رضوی می گوید: 
تعداد پرونده های مالیاتی که ما مدعی هستیم 
باید به استان بــازگــردانــده شوند 43 مورد 
است که از این تعداد طی یک سال گذشته با 
پیگیری های انجام شده تعداد 9 پرونده به استان 

بازگردانده شده است و تعداد 5 پرونده دیگر نیز 
در حال انجام مراحل پیگیری برای بازگشت به 
استان هستند.وی می افزاید:  از این مجموعه 
با بازگشت 12 پرونده مالیاتی که ما در استان 
مدعی آن هستیم که محل فعالیت واحــد در 
استان خراسان رضوی است و باید بازگردانده 
ــت. 4 پــرونــده نیز به  شــود مخالفت شــده اس
دلیل این که حوزه فعالیت آن ها بین استان ها  
ازجمله خراسان رضوی مشترک است در حال 
ارزیابی هستند.سرپرست امور مالیاتی استان 
می گوید: هم اکنون به  صورت جدی پیگیری 
عودت داده شدن 13 پرونده دیگر هستیم که 
ما مدعی هستیم باید این پرونده ها به استان 

خراسان رضوی بازگردند. 
سرپرست امور مالیاتی استان درباره پرونده های 
مالیاتی خــارج شــده از استان نیز می گوید: 
تاکنون پرونده 11 واحد تولیدی و مؤدی مالیاتی 
استان مــورد درخواست دیگر استان ها قرار 
گرفته است که از این 
ــا انــتــقــال یک  ــعــداد ب ت
پــرونــده موافقت شده 
است و دو پرونده دیگر 
در حال بررسی است. 
با  اســتــان  همچنین 
انتقال 5 پرونده مورد 
ــر  ــگ ــت دی ــ ــواسـ ــ درخـ
استان ها مانند توس آب 
و مهام شرق مخالفت 
کرده است، واحد دیگر 
ــه پــرونــده مالیاتی  ک
آن ها را دیگر استان ها 
درخواست داشته اند به  طور کلی غیر فعال 
هستند و یک مورد دیگر هم به دلیل تشابه اسمی 
بوده است. وی درباره میزان مالیاتی که این 
شرکت ها پرداخت می کردند یا این که بازگشت 
پرونده مالیاتی این شرکت ها به استان چه 
تأثیری بر درآمدهای مالیاتی استان می گذارد، 
می گوید: به دلیل این که پرونده مالیاتی این 
شرکت ها پیش  از ایــن در استان رسیدگی 
نمی شد ما هیچ دسترسی به اطالعات مالی 
این شرکت ها نداریم و نمی توان بــرآوردی از 
میزان درآمــد مالیاتی این شرکت ها داشت 
اما در صــورت بازگشت پرونده مالیاتی این 
شرکت ها به استان به ویژه شرکت های معدنی 
شاهد تأثیر بسیار مثبتی در تحقق درآمدهای 
مالیاتی استان و به موازات آن افزایش سهم 

استان در بودجه های سالیانه خواهیم بود.

شورای معادن استان کجای ماجراست؟	 
احسانی مهر دربــاره علت طوالنی مدت شدن 
زمان بازگشت پرونده های مالیاتی به استان 
بعد از سه سال می گوید:  اگرچه تمام نگاه ها 
و انتظارات از اداره کل مالیات استان است که 
پیگیر این موضوع باشد و حتی رسانه ها به ویژه 
روزنامه خراسان بــرای تحقق این حق استان 
پیگیری می کنند، اما یک  نهاد دیگر هم می تواند 
به موجب قانون نسبت به بازگرداندن پرونده های 
مالی و مالیاتی شرکت ها و کارخانه ها به استان 
وارد عمل شود و آن شورای معادن استان است.
وی می  گوید: به موجب بند الف ماده 43 قانون 
برنامه شش ساله توسعه کشور که از سال 96 
اجرایی شده است به صراحت در خصوص معادن 
گفته  شده است که گردش مالی، خریدوفروش ها 
و حساب های بانکی که به عنوان دفاتر قانونی و 
مالی شناخته می شوند باید در استان محل ذخایر 
معدنی باشند و دفاتر مالیاتی این شرکت ها نیز 
در همان استان محل فعالیت این شرکت ها مورد 
رسیدگی قرار بگیرند.بنابراین شورای معادن 
استان باید به صورت جدی پیگیر بازگرداندن 
دفاتر قانونی و مالی این معادن به استان باشد. 
این شورا باید در خصوص پرونده شرکت هایی 

مانند کانسار گستر آژند، مجتمع فوالد خواف، 
سیمان سفید شرق، بهین معادن پارس و حتی 
معدن کاران بینالود ورود کند و پیگیر بازگشت 

دفاتر مالی این شرکت ها به استان باشد.

دور زدن قانون توسط مؤدیان به روایت 	 
نماینده مجلس

اما بازگشت پرونده های مالیاتی شرکت ها 
و کارخانه ها به استان های محل فعالیتشان 
قانونی است که مجلس شــورای اسالمی در 
سال 96 مصوب کرده است. بدون شک مجلس 
و نمایندگان آن به عنوان قانون گذار باید از 
ــرای قانون  اهــرم هــای نظارتی خــود بــرای اج
استفاده کنند. نماینده مردم فریمان و سرخس 
در مجلس شورای اسالمی در این خصوص به 
خراسان رضوی می گوید: بنده حداقل درباره 
بازگشت پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی 
و معدنی به استان با وزرای پیشین و فعلی و 
رؤســای سازمان امــور مالیاتی کشور مذاکره 
کرده ام اما تحت تأثیر سه مسئله این مهم هنوز 
به صورت کامل اتفاق نیفتاده است.سید احسان 
قاضی زاده هاشمی می افزاید: ابتدا این که ما 
حکم قانونی برای بازگشت پرونده های مالیاتی 
واحدهای تولید و معدنی به استان را داریم اما 
یکی از مسائلی که مانع از بازگشت پرونده های 
مالیاتی به استان می شود وجود اداره کل مؤدیان 
بزرگ مالیاتی است که در تهران مستقر است 
که برخی از شرکت هایی که ما درخواست داریم 
پرونده آن ها به استان خراسان رضوی بازگردد 
مؤدیان بزرگ مالیاتی هستند و این اداره کل 

پرونده ها را به استان ها واگذار نمی کند.
خود  به  مربوط  بعدی  مسئله  می گوید:  وی 
شرکت هاست که این شرکت های بزرگی که در 
استان خراسان رضوی مستقر هستند به روش 
های مختلف قانون ماده 6 بودجه که موظف 
می کند پرونده های مالیاتی به داخل استان 
بازگردند را» دور« می زنند. یک مورد درباره 
حساب های مالی شرکت هاست و مورد بعدی 
درباره اصل حوزه های مالی این شرکت هاست. 
این شرکت ها دفاتر فــروش خود را در تهران 
مستقر می کنند.وی توضیح می دهد: بدین 
ترتیب با توجه به این که ما در قانون حکم داده ایم 
مدنظر  شرکت  اصلی  عملیات«  »محل  کــه 
قانون گذار است و این مفهوم با موضوع محل 
دفاتر اداری و فروش شرکت تفاوت دارد، محل 
عملیات شرکت ها یعنی محل کارخانه و واحد 
تولیدی صنعتی یا معدنی است که در جغرافیای 

سرزمینی خراسان رضوی مستقر است.
عضو مجمع نمایندگان استان می افزاید: این 
شرکت ها دفاتر فروش خود و حساب های مالی 

خود را در تهران مستقر و متمرکز کرده اند و 
زمانی که مسئوالن امور مالیاتی به آن ها مراجعه 
می کنند اعالم می کنند که نمی توانند منابع 
مالی و حساب ها را تفکیک کنند و حساب مالی 
واحدهای مستقر در استان های مختلف را برای 
بــرآورده کردن خواسته اداره مالیات تفکیک 
کنند. این عمل باعث می شود که این شرکت ها 

به  نوعی حکم قانونی را دور بزنند.

ترس مدیران استانی از تهرانی ها !	 
ــاره عملکرد شورای  قــاضــی زاده هاشمی درب
عالی معادن استان در اجرای ماده 43 قانون 
برنامه ششم توسعه دربــاره بازگرداندن دفاتر 
مالی واحدهای معدنی به استان نیز می گوید: 
این موضوع را باید ببینیم که نماینده مجموع 
نمایندگان استان در شورای معادن چه کسی 
است تا پیگیری ها دقیق تر و فنی تر شود. واقعیت 
این است که این موارد پیگیری نمایندگان را 
می طلبد و بنده اگر این پیگیری ها انجام نشود با 
صراحت می گویم که عزم جدی برای تحقق 
ــدی توسط اداره هـــای ذیربط  این منابع درآم
استان نمی بینم و غالبًا از باالدستی های خود 
در تهران ترس و وحشت دارند و برای حفظ میز 
و صندلی خود تالش زیادی برای محقق کردن 
این موضوع نمی کنند و سکوت می کنند که 

درنتیجه شاهد این وضعیت هستیم.
در پایــان؛  اگرچــه در این گزارش هــدف متهم 
کردن کارخانه ها و شرکت های بزرگ فعال در 
استان نبوده و نیست و برخی از این کارخانه ها 
فعالیت شــان به صــورت هلدینگ بــوده و تنها 
بخشی از فعالیت آن ها در استان خراسان رضوی 
انجام می شود که در نوع خود هم سرمایه گذاری 
در اســتان اســت و هم ایجاد اشــتغال می کنند 
اما به موجب قانون برنامه ششم توسعه و قانون 
بودجه کشــور آن بخــش کارخانه هــا و معادنی 
که محل اصلی فعالیت آن ها در اســتان اســت 
باید دفاتــر مالی و دخــل خــود را در اســتان به 
ثبت برســانند و پرونده مالیاتی آن ها در استان 
رسیدگی شــود. این که اداره های کل مالیاتی 
دیگر استان ها از اجرای این قانون بعد از گذشت 
چهار سال  ســر باز می زنند شاید طبیعی باشد 
زیرا منابــع درآمــدی آن ها کاهش مــی یابد اما 
آن چه باورپذیری اش سخت اســت این که چرا 
خود کارخانه ها و شرکت ها برابر بازگشت دفاتر 
مالی و مالیاتی خود به استان مقاومت می کنند؛ 
آیا حسابرســی ها در استان سخت گیرانه است 
یا پای منافــع دیگری در میان اســت؟ در ادامه، 
اسامی این 43 واحد تولیدی که توسط اداره کل 
امور مالیاتی استان در اختیار خراسان رضوی 

قرار داده شده است، در جداول زیر آمده است.

 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

گزارش جیبی

 

رئیس اداره صمت چناران تشریح کرد:

 جزئیات حادثه انفجار مخزن 
بخار از کارخانه رب تبرک 

رئیــس  اداره صنعــت ومعــدن شهرســتان چناران 
درباره حادثــه انفجار مخــزن بخار یکــی از کارخانه 
های رب گوجه فرنگی وابســته به گــروه تبرک که به 
فوت یــک کارگر ومصدوم شــدن 13نفر منجر شــد 
جزئیات بیشتری را تشریح کرد. به  گزارش خراسان 
رضــوی  رئیــس  اداره صنعــت ومعدن شهرســتان 
چناران گفــت: روز دوشــنبه در کارخانــه رب گوجه 
فرنگــی در ابتدای جــاده اخلمــد یک حادثــه اتفاق 
افتاد که به فوت مرد 34 ســاله منجر شــد  و یک نفر 
دیگر از ناحیه سر دچار مصدومیت شد.بیاتی  قله زو 
گفت: تعدادی از  کارگران که در محل حادثه بودند 
به خاطر صدای زیاد انفجار برای  بررسی با اورژانس 
بــه بیمارســتان منتقل شــدند که 12 نفــر  مرخص 
شــدند و تنها یک نفر بستری شــد.وی افزود: پس از 
وقوع حادثــه محل برای حفظ صحنه پلمب شــد و با 
اعالم نظر کارخانه سازنده  دیگ بخار  به علت  سهل 
انــگاری کارگــران ایــن حادثــه رخ داده اســت. وی 
گفت: کارشناس شرکت سازنده درباره علت حادثه 
گفته اســت اپراتور )همان کارگر فوت شده(  قبل از 
تخلیه کامل بخار در اتوکالو را باز کرده است و فرایند 
بخارگیــری و تخلیــه و آبگیــری کامل که بــه صورت 
اتومات است درست انجام نشده است و اپراتور قبل 
از زمان تعیین شده به باز کردن در اتوکالو اقدام کرده 
و اجازه کامل شدن فرایند را به دستگاه نداده و عجله 
کرده که این اتفاق افتاده است. رئیس صمت چناران 
افزود: صبح دیروز کارشناسان اداره کار هم در محل 
حادثه حضور یافتند و از صحنه بازدید کردند که ارائه 
گزارش آنان به فردا )امروز(موکول شده است. بیاتی 
قله زو افزود: کارخانه دارای کارشناس H.S.C بوده 
که موظف بــه ارائه گزارش هــای متوالی ســه روزه، 
هفتگی و ماهانه از ایمنی محل کار بوده است.رئیس 
شــبکه بهداشــت و درمان چناران نیز  گفت: در این 
حادثه  یک نفر آن هم در محل حادثه فوت کرده است 
و تمامی 13 مصدوم حادثه که به وسیله سه دستگاه 
آمبوالنس اورژانس 110 به بیمارستان ثامن االئمه 
چناران منتقل شــده بودند ســرپایی مداوا و با حال 
عمومی مطلوب مرخص شــده اند. دکتــر رجب پور 
درباره این که گفته شده است یکی از مصدومان که از 
ناحیه سر جراحت داشته بستری شده است ،گفت: 
این مصدوم هم تنها برای مدت کوتاهی بیشتر از بقیه 
تحت نظر بوده که با حال عمومی خوب پس از مدت 

کوتاهی مرخص شده است.

پلمب ۲ نانوایی برای گران فروشی 
مدیر بازرسی صمت استان: 40 درصد 

شکایت های مردمی سامانه 124 مربوط به 
نانوایی هاست

 

زنده روحیان- در پی تماس های مردمی و شکایت 
از نانوایی های گران فروش مشهد، دو نانوایی متخلف 
فاقد پروانه کسب که از ابتدای امسال تا کنون بیش از 
پنج پرونده تخلف داشتند پلمب شدند همچنین بر 
اساس اعالم بازرسی سازمان صمت استان حدود 
40 درصد گزارش های مردمی تخلف اصناف مربوط 
به نانوایی هاست، از طرفی رئیس اتحادیه نانوایان 
مشهد با انتقاد از اعالم نشدن نرخ جدید در سال 99 
اعالم کرد: قیمت برخی مواد اولیه مانند خمیرمایه تا 
100 درصد افزایش داشته است.به گزارش خراسان 
رضوی، روز گذشته در گشت مشترک بازرسی صمت 
، تعزیرات حکومتی و اصناف دو واحد متخلف نانوایی 
در مشهد پلمب شدند.مهدی مقدسی، مدیر بازرسی 
سازمان صمت خراسان رضوی در این باره گفت: در 
دو هفته اخیر تعداد تماس های مردمی به سامانه 
124 در خصوص شکایت از گران فروشی نان بسیار 
افزایش یافته به طوری که در هفته گذشته 40 درصد 
تماس ها را به خود اختصاص داده است. وی افزود: 
بر همین اساس گشت مشترکی با سازمان تعزیرات 
حکومتی صورت گرفت که در آن 2 نانوایی نیمه یارانه 
ای از ابتدای امسال تا کنون 5 بار پرونده تخلفات 
مختلفی برای آنان ثبت شده است و پلمب شد که هر 
کدام از آن ها قیمت انواع نان را تا 4 برابر باالتر از 
قیمت مصوب می فروختند.مصطفی کشتگر، رئیس 
اتحادیه نانوایان مشهد در این خصوص گفت: هیچ 
توجیهی برای گران فروشی وجود نــدارد و ما نیز 
همراه دستگاه های نظارتی برای مقابله با گران 
فروشی و جلوگیری از فعالیت نانوایی های فاقد 
پروانه کسب و مجوز های بهداشتی اقدام می کنیم 

اما مردم هم باید از وضعیت ما آگاه باشند.

 خراسان رضوی فهرست  34 واحد بزرگ تولیدی را که درآمد مالیاتی آن ها 
به استان پرداخت نمی شود  برای اولین بار منتشر کرد

دخل از استان، خرج در تهران !

چهارشنبه  |   15 مرداد 1399
15 ذی الحجه 1441
 شماره  4473

گزارش

نام شخص حقوقی) شرکت(ردیف
اداره کل محل 

رسیدگی فعلی
آخرین وضعیت

انتقال نیافتهشمال تهرانشرکت بین المللی بوستان الیاف پارت1

انتقال نیافتهشمال تهراناکسیر شیمی طوس پویا2

انتقال نیافتهشمال تهرانشرکت کانسار گستر آژنگ3

انتقال نیافتهشمال تهرانپایست معدن سفیر4

انتقال نیافتهشمال تهراناتحادیه تعاونی های کشاورزی پنبه و دانه های روغنی کشور5

انتقال نیافتهشمال تهرانشرکت پترو پاسارگاد خاورمیانه6

انتقال نیافتهشمال تهرانمجتمع فوالد خواف احیای سپاهان7

انتقال نیافتهشمال تهرانسیمان سفید شرق8

انتقال نیافتهشمال تهرانبهین معادن پارس9

انتقال نیافتهشمال تهراندلکن کاوان پاسارگاد10

انتقال نیافتهغرب تهرانپوشش راه مشهد11

انتقال نیافتهغرب تهرانمعدن کاران آسیا پی جو بینالود12

انتقال نیافتهغرب تهرانگروه صنعتی فوالد صبح پارسیان13

نام شخص حقوقی) شرکت(ردیف
اداره کل محل 
آخرین وضعیترسیدگی فعلی

عدم موافقتآذربایجان غربیشرکت آسفالت پوشش راه1

عدم موافقتغرب استان تهرانسازه های صنعتی آذران2

عدم موافقتغرب تهرانشرکت بازرگانی نگار صنعت و معدن کامیاب3

عدم موافقتغرب تهراناحیا درمان پیشرفته4

عدم موافقتکرمانشرکت تالشگران پارسه زرین گواشیر5

6
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی پاسارگاد نشان 

پارس
عدم موافقتکرمان
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واریز سهم مالیات و عوارضمؤدیان بزرگایران خودرو13
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15
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انتقال یافتهمرکز تهرانذوب فوالد نگین خلیج فارس9

در حال انتقالمرکز تهرانصدر معادن خراسان10

در حال انتقالشرق تهرانشرکت مهندسی و توسعه فالت پرشین11

در حال انتقالکرمان تهرانکانسار فراور کرمان12
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در حال انتقالمرکز تهرانصنعت بنا ماشین14

عزم جدی برای تحقق منابع 
درآمدی توسط اداره های 

ذیربط استان نمی بینم و غالبًا 
از باالدستی های خود در تهران 

ترس و وحشت دارند و برای حفظ 
میز و صندلی خود تالش زیادی 

برای محقق کردن این موضوع 
نمی کنند و سکوت می کنند

گزارش جیبی

زنده روحیان

 

 ممنوعیت اتراق و استفاده 
از پارک ها لغو نشده است 

یکی از شهروندان با ارسال پیامی اعالم کرد برخی 
از پارک های مشــهد به بازگشــایی اقــدام کردند 
و اجازه تردد به صــورت انفرادی را به شــهروندان 
دادند و به نوعی مدعی بازگشــایی مجدد بوستان 
ها و پارک ها شدند .مهدی یعقوبی، معاون خدمات 
و محیط زیست شــهری شهرداری مشــهد در این 
باره به خراسان رضوی گفت: در شهر مشهد انواع 
مختلفی از بوســتان ها و پــارک ها وجــود دارد که 
برخی در مناطق حاشیه ای و با وسعت کم هستند 
که از قبل هــم نیرویی برای نگهبانــی در آن وجود 
نداشــته و از نظر وسعت کوچک هســتند و برخی 
پارک ها نیز با وســعت بزرگ تر هستند، در مصوبه 
ای که از ســتاد مقابلــه با کرونا ارســال شــده بود، 
دســتور مســدود کردن پارک های بــدون نگهبان 
که وســعت کمی دارنــد و هرگونــه اســتفاده از آن 
ها موجب تجمــع یا رعایت نشــدن فاصله فیزیکی 
می شــود  باید به صورت کامل مسدود شوند که از 
نوار خطر زرد برای بســتن آن ها و اعالم هشدار به 
مردم استفاده شده اســت.وی افزود: در خصوص 
پارک های بزرگ تر اســتفاده از وســایل ورزشی و 
بازی، هرگونه اتراق و بیتوته ممنوع اعالم شده که 
محدوده های مربوط به این اســتفاده ها مســدود 
و با نوار خطر مشخص شده اســت.یعقوبی درباره 
اســتفاده های انفرادی گفت: هفته های گذشته 
به دلیل این که نیروهای نگهبان پارک ها مشخص 
و تعداد محدودی هســتند بــرای اعالم هشــدار و 
اســتفاده از ظرفیت همکاری و همراهی مردم در 
کلیه پارک هــا از نوار خطر اســتفاده شــده بود اما 
روز شــنبه هفته جاری در خصوص ایــن مصوبه از 
ستاد کرونای فرمانداری مشهد اعالم شد در پارک 
های بزرگ مانند پارک ملت کــه فضای باز زیادی 
وجود دارد و بعضــا ورزش هایی ماننــد پیاده روی 
در آن انجام می شود و امکان رعایت فاصله هست 
منعی برای استفاده وجود ندارد که این مورد نیز در 
روزهای اخیر انجام شده اما از هرگونه اتراق کامال 
جلوگیری می شــود، اما با توجه به این که تفکیک 
ورزش های مختلف در پارک ها یا رفت و آمدها در 
پارک های بــزرگ قابل کنترل نیســت و از طرفی 
در ورزش هــای همگانــی و صبحگاهــی نیز بعضا 
تجمعاتی اتفاق می افتد ایــن نکته را با فرمانداری 
مشهد مطرح و پیگیری کردیم.احمد ریواده، معاون 
امنیتی، سیاسی و اجتماعی فرمانداری مشهد در 
این باره گفت: موضوع اســتفاده انفــرادی که غیر 
منطقی و نامشخص است و چنین لفظی در مصوبه 
اصال وجود نداشــته، اما به دلیل این کــه در پارک 
های بزرگ فاصله رعایت می شود فقط برای پیاده 
روی یا استفاده از فضای پارک و نیمکت ها با رعایت 
فاصله مناســب یا رفت و آمــد از درون پــارک های 
بزرگ ممنوعیتی ندارد اما هیچ گونه ورزشــی چه 
در بخش همگانی و چه سایر ورزش ها مجاز نیست 
و از هرگونه تجمع در پارک ها جلوگیری می شود.

وی تاکید کرد: البته پارک هایی مانند کوه پارک و 
کوهستان پارک خورشید که عمال فقط به منظور 
اتراق و بیتوته اســتفاده می شــود به صــورت کلی 
دارای محدودیت است و موارد گفته شده مثال در 

پارک ملت اجرا می شود.

دوربین روز

 

بعد از شــیوع ویــروس کرونا حدود 2 مــاه مراکز 
تعویض پالک خودرو برای رعایت ســالمت مردم 
تعطیل شدند، اردیبهشــت ماه بود که این مراکز 
جمعیــت  ازدحــام  ولــی  شــدند  بازگشــایی 
مراجعه کننده به نحوی بود که طرح زوج و فرد را 
راه چاره دیدند. با قرمز شدن وضعیت استان در 
شــیوع ویروس کرونــا، هفته پیــش رئیس پلیس 
راهور استان اعالم کرد ورود به این مراکز تنها با 
وجود داشتن ماسک تنفســی امکان پذیر است، 
اما  ازدحام مراجعه کنندگان در تصویر زیر به  رغم 
این که همه ماسک تنفسی به صورت دارند بیانگر 
عــدم رعایت فاصله گــذاری اجتماعــی در مرکز 

تعویض پالک طرق است. 
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