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شهـر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال هفدهم    پنجشنبه یکم  خرداد 1399     شماره 22824

رییس شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره 
به تاثیرات کرونا بر وضعیت اقتصادی 
شهرداری مشهد گفت: با وجود ضرر 
اقتصادی به بدنه شهرداری باز هم سالمت 

شهروندان برای ما مهم تر است.
 محمدرضا حیدری اظهار کرد: خوشبختانه 
با همت و تالش تمامی دستگاه ها از جمله 
مدیریت شهری و همراهی مردم، شرایط 
کرونا در مشهد تثبیت شده است، اما 
نگران همچنان باقی است و اگر پروتکل ها 
رعایت نشود، امکان بازگشت موج دوم 

وجود دارد.
وی افزود: با وجود اینکه تعطیلی حمل 
ونقل عمومی و مصوبات لوایح حمایتی از 
افراد و مشاغلی که ازشیوع ویروس کرونا 
آسیب دیده اند، ضربه های اقتصادی به 
بدنه شهرداری وارد کرد اما علیرغم این 

موضوع سالمتی شهروندان از اهمیت 
بیشتری برای ما برخوردار است.

رییس شورای اسالمی شهر مشهد بیان 
کرد: با وجود اینکه شرایط کرونا در مشهد 
تثبیت شده و حمل ونقل عمومی فعال 
خواهد شد، به شهروندان توصیه می کنم 

تنها در صورت اضطرار از حمل ونقل عمومی 
استفاده کنند.حیدری در ادامه به روز ملی 
اهدای عضو نیزاشاره کرد و گفت: به برکت 
تخصص پزشکان در کشور، ایران رتبه 
اول را در خاورمیانه کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار ۲۵ هزار 

نفر در فهرست انتظار دریافت عضو قرار 
دارند، اضافه کرد: این در حالی است که 
سال گذشته هفت هزار نفر از افرادی که 
متاسفانه دچار مرگ مغزی شده بودند، 
بدون اهدا عضو به خاک سپرده شدند.

رییس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: 
در راستای گرامیداشت اهدا کنندگان 
عضو و با تصویب شورای شهر، شهرداری 
مشهد قطعه خاصی را به عنوان قطعه 
بخشندگان حیات در بهشت رضا)ع( به 
این موضوع اختصاص داده و هزینه های 
خاکسپاری نیز برای اهداکنندگان رایگان 
در نظر گرفته شده است.حیدری در ادامه با 
یادآوری روز قدس، دوم خرداد و همچنین 
سوم خرداد و سالروز آزادی خرمشهر، 
یاد حماسه آفرینان آزادی خرمشهر را 

گرامی  داشت.

استاندار خراسان رضوی گفت: همکاری 
خوب مردم مشهد و استان در دوران کرونا 
سبب شد که امروز بتوانیم اعالم کنیم که 
در استان وضعیت قابل قبولی نسبت به 

سایر استان ها ایجاد شده است.
علیرضا رزم حســینی ، ضمن تشکر از 
مسووالن، اعضای ستاد مقابله با کرونا و 
روسای دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار 
کرد: در مرحله اول مقابله با ویروس کرونا، 
با شرایط نسبتا قابل قبولی از این مرحله 
عبور کردیم که در این راستا همراهی 
بی نظیر و 100 درصدی مردم استان و 

مشهد بر کسی پوشیده نیست.
وی با تقدیر از فعالیت های شهردار مشهد 
در خصوص توسعه شهر و کمک های 
شهرداری برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا افزود: کمک های شهردار مشهد 
در خصوص افتتاح دفاتر تسهیلگری نیز 
بسیار جای تشکر دارد چراکه در کل کشور 
حدود ۵0 دفتر تسهیل گری وجود دارد 

که ۲۸ دفتر آن در مشهد است.
رزم حسینی اضافه کرد: شهر مشهد با یک 
و نیم میلیون نفر حاشیه نشین نیازمند 
چنین همدلی در جهت رفع مسایل بافت 
فرسوده بود که به همت شهرداری مشهد 

اتفاقات خوبی انجام شده است.
استاندار خراســان رضوی با تاکید بر 
اینکه مساله حاشیه نشینی در مشهد از 
دغدغه های مقام معظم رهبری می باشد، 
اظهار کرد: در یک سال اخیر و به کمک 
شهردار مشهد، ۵0 درصد حاشیه نشینی 
شهر پوشش داده شده است و بنا است 
تا پایان سال ۹ دفتر تسهیل گری دیگر 

نیز راه اندازی شود.
وی افزود: مردم خوب خراسان و مشهد 
انصافا در دورانی که ستاد ملی مقابله با کرونا، 
سیاست هایی را مربوط به فاصله گذاری 
اجتماعی اعمال کرده بــود، به خوبی 

محدودیت ها را رعایت کردند.
رزم حسینی خاطرنشان کرد: امید داریم 

در مرحله دوم که از شنبه آغاز می شود، 
مراقبت های الزم و پروتکل های بهداشتی 
به خوبی رعایت شود تا شاهد موج دیگری از 
شیوع این ویروس در کشور نباشیم. همچنین 
همانطور که تا به امروز با مدیریت دستگاه 
سالمت استان و بیمارستان ها این ویروس 
منحوس را پشت سر گذاشتیم، باز هم شرایط 

را در این دوران به خوبی مدیریت کنیم.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: 
مردم ما شرایط سختی را سپری کرده  
و هنوز هم با آن درگیر هســتند و این 
ویروس باعث تعطیلی و بیکاری بسیاری 

از افراد شده است.
رزم حسینی گفت: الزم است که در این 
شرایط همه دستگاه های اجرایی کمک 
کنند و با روی خوش از مالقات مردمی 

استقبال کنند.

اختصاص 10 درصد از اعتبارات عمرانی 
شهرداری به دفاتر تسهیل گری

در این جلسه شــهردار مشهد  گفت: 
در ســال جاری 10 درصد از سرجمع 
اعتبارات عمرانی شهرداری که حدود 
هزار میلیارد تومــان بوده را در اختیار 

دفاتر تسهیل گری قرار داده ایم.
محمدرضا کالئی اظهار کرد: بعد از تشکیل 
سازمان بازآفرینی شهری در مدل جدید 

و طراحی موضوعات بازآفرینی، ۲۸ دفتر 
تسهیل گری در مشهد تشکیل شد که 
31 محله را تحت پوشش قرار می دهند.

وی افزود: همچنین ۲3 دفتر توســط 
شهرداری، چهار دفتر توسط استانداری و 
اداره امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
و یک دفتر نیز توســط اداره کل راه و 

شهرسازی تشکیل شده است.
شهردار مشــهد با بیان اینکه مجموع 
این دفاتر در حاشــیه شهر ۵۵ درصد 
از مساحت و 70 درصد از جمعیت این 
منطقه را پوشش می دهد، بیان کرد: یکی 
از کارهای جدی که فارغ از موضوعات 
کالبدی در محالت هشــت گانه طرح 
نجات و سایر محالت دنبال شده، شبکه 
کسب و کارهای خرد و خانگی است که از 
ابتدای سال جاری بعد از شیوع ویروس 
کرونا فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون 
سبب ایجاد اشتغال برای حدود ۲00 نفر 
اشتغال و ساخت چند کارگاه کوچک 

مقیاس شده است.
کالئی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات 
مهم که همواره مورد تاکید اســتاندار 
خراسان رضوی بوده، تهیه اسناد محالت 
بازآفرینی بوده که در حال تهیه است. 
همچنین سه سند به شورای بازآفرینی 
شهری ارایه شده که الزم است در این 

زمینه از فرماندار مشهد تشکر کنیم.
وی اضافه کرد: دفاتر تســهیل گری، 
اســناد اجرایی بازآفرینی را تهیه و به 
تصویب می رساند، اما اجرایی شدن آن 
نیازمند همکاری 30 نهاد مختلف در 

شهر مشهد است.
کالئی در خصــوص تبصره 16 مطرح 
کرد: به منظور بررسی وضعیت محالت 
بازآفرینی، متناسب با سقف مبلغی که 
دستگاه های مختلف در مناطق بازآفرینی 
هزینه می کنند، مبلغی را حدود ۵0 میلیارد 
تومان اختصاص خواهیم داد که این امر 
کمک می کند تا دستگاه ها پیشنهادات 
جدیدی را ارایه کنند و ما نیز در این زمینه 

انعطاف الزم را داشته باشیم.
وی ادامه داد: همچنین ۵0 میلیارد تومان 
دیگر را برای بازگشایی معابر و بازسازی 
ساختمان های واقع در مسیر محالت به 
عنوان تسهیالت چهار درصدی در نظر 
گرفته ایم و در این زمینه طی توافقی 
که با بانک ها صورت گرفته، اجماال آن 
را سپرده کنیم که این امر همچنان در 
حال طی کردن مسیر خود است و هنوز 

عملیاتی نشده است.
شهردار مشهد گفت: در موضوع تامین 
سرانه های خدماتی و فرهنگی نیز مصوبه ای 
دریافت کرده ایم، به گونه ای که بسیاری از 
دستگاه ها نمی توانند به لحاظ عدد و رقم 
سهم خود را در بازآفرینی که تکلیف قانونی 
دارند، تامین کنند. براساس این تبصره 
ساختمان هایی که در محالت هدف قرار 
دارند و بدون استفاده هستند به صورت 
پنج ساله در اختیار مدیریت شهری قرار 
می گیرد که با کمک سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی این ملک ها جزو سهم افراد 
قرار خواهد گرفــت و در مجموع این 
عوامل در جهت بهبود وضعیت خدماتی و 
کاربری های بهداشتی، درمانی، آموزشی 
و سایر موضوعات خدماتی مورد استفاده 

قرار می گیرد.

رییس شورای اسالمی شهر مشهد تاکید کرد

اهمیت سالمت شهروندان با وجود ضربه اقتصادی به بدنه شهرداری

تقدیر استاندار خراسان رضوی  از شهردار مشهد در خصوص دفاتر تسهیل گری و اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا

مرحله دوم شیوع کرونا از شنبه آغاز می شود

سرمقاله

روزقدس ، نماد وحدت جهان اسالم

روز جهانی قدس یکی از برجسته ترین و ماندگارترین یادگاران 
احیاگر اسالم ناب محمدی )ص( ،حضرت امام خمینی )ره(  
و نماد صف بندی حق در مقابل باطل و مظهر حمایت جهانی 

از مردم رنج  کشیده فلسطین است.
روز قدس نمایش وحدت و یکپارچگی جهان اسالم ،به ویژه 
ملت مسلمان ایران در موضوع فلسطین و حمایت از آرمان 
قدس شریف به مثابه مساله نخست جهان است. آرمانی متعلق 
به همه آزادی خواهان بشر و درد مشترک همه انسان های 
عدالت طلب به عنوان حادثه ای برای موحدین و مومنان در 
اعصار گذشته، حال و آینده از روزی که مسجداالقصی پایه 

 گذاری شد تا همیشه تاریخ است.
یوم اهلل قدس روز دمیدن خون تازه در رگ های امت اسالمی 
و برافراشته تر کردن پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی و 
مقاومت توام با امید و معنویت تا آزادی فلسطین و محو کامل 
غاصب قبله اول مسلمین و جرثومه فساد یعنی رژیم جعلی، 

کودک کش و نژادپرست صهیونیستی است. 
بی شک پاسداشت موضوع فلسطین به عنوان مساله نخست 
جهان اسالم و دفاع از مظلوم، واجب شرعی و در هر شرایطی 
تعطیل ناپذیر است، لذا در پی محدودیت های ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری شایســته و گسترده 
راهپیمایی سراسری، امسال روز جهانی قدس با ویژه برنامه ای 
بس گرانبها و استثنایی پاسداشته خواهد شد و آن عبارت 
است از سخنرانی مقتدای مقتدر و عظیم الشان امت اسالمی 
که بر این اســاس در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان ) 
دوم خرداد 13۹۹ـ  مصادف بــا ۲۲ می ۲0۲0 میالدی( 
رهبر معظم انقالب اسالمی ســاعت 1۲  به صورت زنده با 
امت اسالمی سخن خواهند گفت. این سخنرانی به صورت 
زنده از شــبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی داخلی و 

بین المللی پخش خواهد شد.
اما در روزهای قبل بــرای برگزاری راهپیمایی قدس چند 
طرح اعالم شده بود که از جمله نخستین  طرح ،برگزاری 
راهپیمایی مثل سال های گذشته بعد از برپایی نماز جمعه 
در شهرهایی خواهد بود که مجوز دارد. البته این طرح در 
شــهرهایی مثل تهران و برخی مراکز استان ها که امکان 

حضور فیزیکی وجود ندارد برگزار نخواهد شد.
همچنبن راهپیمایی خودرویی  به عنــوان دومین طرح 
می باشد که بر اساس این طرح خانواده ها سوار بر خودرو 
و رعایت فاصله اجتماعی در راهپیمایی شــرکت خواهند 
کرد. بر اساس سومین طرح می توان با بهره مندی از فضای 
مجازی راهپیمایی مجازی مکمل را برگزار و با برافراشتن 
پرچم فلســطین، اقدام به آتش زدن پرچم های آمریکا و 

رژیم صهیونیستی کرد.
درهر صورت موضع ایران در رابطه با برگزاری روز جهانی 
قدس بر تعطیلی ناپذیری، اقتضا پذیری و حفظ پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.
در این روزملت ایران اسالمی هم صدا با جهان اسالم فریاد 

مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل سر خواهیم داد.
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کاوازاکی ربطی به کرونا ندارد
عضو هیأت علمی گروه کودکان دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه 
به صورت قطعی نمی توانیم بگوییم 
کرونا عامل ایجاد بیماری کاوازاکی 
است، گفت: درمان بیماری کاوازاکی 
باید در بیمارستان باشد تا از ابتالی 

به بیماری های قلبی جلوگیری کند.
دکتر محمدحسن اعلمی اظهار کرد: بیماری شایع شده کاوازاکی کرونا 
در فضای مجازی هیچ ارتباطی با ویروس کرونا ندارد و خطاب به مردم 
می گوییم که جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و تنها به توصیه هایی 

که از سوی پزشکان در بحث پیشگیری می شود عمل کنند.
فوق تخصص عفونی کودکان افزود: بیماری کاوازاکی یک بیماری التهابی 
است که علت و عامل ایجاد آن مشخص نیست و کودکان زیر ۵ سال به 

این بیماری مبتال می شوند.
فوق تخصص عفونی کودکان با اشاره به عالئم بیماری کاوازاکی، خاطرنشان 
کرد: سرخی چشم و دهان، خشکی و ترک لبان، بزرگ شدن غده های 

لنفاوی گردن، ورم دست و پا و غیره از عالئم بیماری کاوازاکی است .
دکتر اعلمی با تأکید بر اینکه بیماری کاوازاکی نباید با استراحت در منزل 
و مراقب از سوی خانواده درمان شود، بیان کرد: درمان بیماری کاوازاکی 
باید در بیمارستان باشد تا از ابتالی به بیماری های قلبی جلوگیری کند، 
زیرا مهمترین عارضه بیماری کاوازاکی درگیری عروق کرونر قلبی بوده 
در یک چهارم موارد اتفاق افتاده و با درمان مؤثر ابتالی قلبی کاوازاکی 

تا 10 برابر کاهش می یابد.

بالتکلیفی سه میلیون زائر حج 
حج پشت دیوار کرونا!

در حالی که فقط حدود ۴0 روز تا آغاز 
عملیات حج تمتع باقی مانده، عربستان 
موضع رسمی درباره برپایی یا لغو حج 
تمتع در شرایط کرونا اعالم نکرده و 
شنیده ها حاکی است وضعیت حج 
امسال را به سازمان جهانی بهداشت 
واگذار کرده است. ثبت نام جدید سفر به حج تمتع به دلیل افزایش 
متقاضیان آن، چندین سال است که متوقف شده است؛ به طوری که از 
اوایل سال ۸7، دیگر ثبت نام از متقاضیان انجام نشد و هم اکنون بیش 
از یک میلیون و ۲00 هزار ایرانی در نوبت تشرف به حج تمتع هستند 
که هر ساله نیز ودیعه گذاران بیش از 10 سال گذشته برای ثبت نام در 

کاروان های حج تمتع فراخوانده می شوند.
امسال با شیوع کرونا، وضعیت برنامه های فرهنگی و عبادی تحت الشعاع 
قرار گرفت؛ تا جایی که ســفر به حج تمتع سال ۹۹ نیز همچنان در 
هاله ای از ابهام است و به دلیل عدم اطالع رسانی سعودی ها، بیش از 3 
میلیون زائر از کشورهای مختلف و همینطور بیش از ۸7 هزار ایرانی 

در بالتکلیفی هستند.
این امر در حالی است که تفاهم نامه حج تمتع ۹۹، اواسط پاییز سال 
گذشته با سفر علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت به عربستان 
به امضای طرفین رسید و مقرر شد ۸7 هزار و ۵00 ایرانی برای انجام 

مناسک حج ابراهیمی به سرزمین وحی اعزام شوند.

آغاز ثبت نام حج تمتع از 9 اسفند
ثبت نام از مشموالن حج تمتع ۹۹  از نهم اسفندماه یعنی زمانی 
که تازه کرونا در منطقه و کشور شــیوع پیدا کرده بود، آغاز شد و 
ودیعه گذاران تا پایان فروردین ۸6 به عنــوان زائر ذخیره امکان 
ثبت نام در کاروان های حج را داشــتند که در کمتر از یک هفته 

نیمی از ظرفیت کاروان ها تکمیل شد. 
پس از آن در فضای مجازی اخباری از لغو مناسک حج تمتع به دلیل شیوع 
کرونا و نامشخص بودن زمان مهار این ویروس منتشر شد. همین امر 
برخی از زائران را در ثبت نام حج تمتع مردد کرد و موجب شد تا همچنان 

روند نام نویسی حج تمتع با گذشت بیش از دو ماه ادامه داشته باشد.

شایدهیچ اتفاقی به اندازه پدیده ،شیوع 
ویروس کرونا برای انسان قرن بیست ویک 
چالش برانگیز نبوده باشد.ویروس کوچکی 
که نه تنها بالی جان مردم جهان شده 
بلکه سبک زندگی همه را تحت الشعاع 
خود قرار داده ویکی ازجاهایی که  کرونا 
بر روی آن سایه انداخته  وموجب تغییر 
درساختار آن گردیده ،نظام آموزش و 
پرورش است. ازهنگام تعطیلی مدارس تا 
کنون معلمین با دانش آموزان به صورت 
مجازی درارتبــاط بودند و تدریس به 
صورت آنالین در این ایام شکل گرفت. 
اگرچه تدریس به صورت آنالین یکی 
از شیوه های آموزشی نوین در جهان 
امروزی محسوب می شود اما این شیوه  
در فضای آموزشی کشورما به دلیل فراهم 
نبودن زیر ســاخت های الزم چندان 
مرسوم نبوده و همچنان آموزش های 
حضوری و چهره به چهره در سیستم 
مدارس ایران متداول است وبه همین 
علت می توان گفت ،مهمترین چالشی 
که در دوران کرونا و تعطیلی فضاهای 
آموزشی پیش رو تدریس آنالین وجود 
داشت عدم آمادگی الزم دانش آموزان 
ومعلمین با این شیوه از یادگیری بود. 
برهمین اساس وطبق نظر سنجی که 
از والدین دانش آموزان مقطع دبستان 
و متوســطه اول و دوم صورت گرفت 
بســیاری از والدین تدریس به صورت 
حضوری را بهتــر از تدریس در فضای 

مجازی می دانند.

دروس عملی بــه صورت آنالین 
ممکن نیست

به منظور تهیه گزارشی در همین رابطه  
از والدین دانش آموزان مقطع دبستان و 
متوسطه اول و دوم به گفت و گو پرداختیم 
که اکثریت آنها در این باره گفتند:تدریس 
به صورت آنالین بسیار خوب است اما به 
شرطی که زیر ساخت های الزم برای 
دانش آموزان فراهم باشد و از ابتدای 
تحصیل بچه ها بتوانند خودشان را با 

چنین شرایطی وفق دهند. 
یکی از والدین همچنین گفت: در تدریس 
به صورت آنالین بــرای دانش آموزان  
ســواالتی پیش می آید که فقط معلم 
می تواند به این سواالت پاسخ دهد و 
همچنین برای دروسی مثل ریاضی و 
علوم که کمی با سایر درس ها متفاوت 
تر است به صورت آنالین تدریس ممکن 
نیست چراکه بچه ها متوجه بعضی از 
مباحث نمی شوند و باید به آنها توضیح 

بیشتری داد. 

بسیاری از دانش آموزان مناطق 
محروم امکان فضای مجازی ندارند

مرضیه قانع معلم مقطع دبستان که در 
منطقه محروم مشهد تدریس می کند 

دررابطه با مشکالت آموزش به صورت 
مجازی گفت:درمناطق محروم خیلی 
از خانواده ها تلفن همراهی که بتوانند 
نرم افزازهای مجازی را بر روی آن نصب 
کنند ندارند و همین مساله در دوران 
کرونا برای بســیاری از معلمین بسیار 
سخت بود وهرمعلمی با مهارت هایی 
که در طول خدمتش کسب کرده بود 

به تدریس آنالین مشغول شد.
وی همچنین می افزاید:از طرفی اکثریت 
دانش آموزان به تدریس حضوری عادت 
کرده اند وبرقراری ارتباط با معلم به ویژه  
دراوایل دوران کرونا برای دانش آموزان 
مقطع  ابتدایی سخت بود ولی با حضور 
والدین کم کم این شــیوه از تدریس 
برای دانش آموزان جــا افتاد اما بازنیز 

با مشکالتی مواجه بودیم.
این معلم درباره اپلیکیشن شاد تصریح 
می کند: این نرم افزار  کمبودهای زیادی 
از جمله نداشتن بعضی از آپشن های 
الزم برای تدریس را دارد و سرعت آن 
نیز بسیار پایین است به طوری که برای 
بارگذاری عکس یا فیلم باید مدت زمان 

طوالنی از آن می گذشت.  
وی بیان می کند:یکــی از مهمترین 
چالش هایی که در تدریس آنالین به 
ویژه در مناطق محروم وجود داشــت 
عدم مهارت های الزم والدین بود چراکه 
با وجود کرونا و تعطیلــی مدارس بار 
آموزشی بر روی دوش والدین افتاد و 
بسیاری از خانواده ها به دلیل نداشتن 
سواد کافی نمی توانستند همپای معلم 
در خانه باشند. و به صورت کلی تدریس 
به صورت آنالین خوب است به شرطی 

که نگاه اصولی به آن شود.

امکانــات تدریس مجازی  عدم 
مهمترین چالش 

در ادامه مهدیه عباســی مدیر مقطع 
متوسطه اول مدرسه غیردولتی پروین 
اعتصامی گفت: فضای مجازی جز الینفک 
زندگی ما قبل از دوران کرونا بود و هنگام 
شیوع کرونا به ناچار مجبور شدیم تا از 
این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم.

وی ادامه داد:قبل از این ماجرا  دانش 
آموزان را از استفاده فضای مجازی منع 
می کردیم  و با وجود کرونا به مرحله ای 
رسیدیم که باید آموزش به صورت مجازی 

برگزار می شد و تلفیق مدرسه و فضای 
مجازی برای دانش آموزان بسیار خوب 
نبود چراکه خیلی از آموزش ها به ویژه 
بعضی از دروس احتیاج به رابطه حضوری 

داشت.
این مدیر مدرسه در گفته هایش بااشاره 
به اینکه بســیاری از خانواده ها هنوز 
باور نداشتند که دانش آموز باید فضای 
مجازی داشته باشد بیان کرد: یکی از 
مشــکالتی که در این دوران با والدین 
داشتیم این بود که در ساعت تدریس 
بســیاری از خانواده ها سر کار بودند و 
دانش آموز امکان دسترسی به فضای 
مجازی را در بعضی از ساعات نداشت 
و این مساله زمان بندی های تدریس 

آنالین  را بهم می ریخت.
وی همچنین تصریح کرد:برای تدریس به 
صورت مجازی امکانات و زیرساخت هایی 
باید فراهم باشد که معلم بتواند تدریس 
کند و این در حالی است که در مدارس 
کشورما چنین زیرساخت هایی نیست.

سردرگمی مهمترین مساله تدریس 
آنالین در دوران کرونا

در ادامه حمید سراج مدیر مدرسه چند 
پایه شهید جنگی روستای مایان از توابع 
منطقه طرقبه و شاندیز گفت:ما تا کنون 
به صورت رســمی آموزش آنالین در 
آموزش و پرورش نداشتیم و با توجه به 
شیوع کرونا مجبور شدیم تا این شیوه از 
تدریس را در فضای آموزشی بگنجانیم.

وی در ادامه افزود: مهمترین چالش که 
در تدریس آنالین وجود داشــت عدم 
آمادگی در این حوزه بود که منجر به 
سردرگمی دانش آموزان و معلمین ، 
والدین شد. که به همین تناسب باید 
بسیاری از زیرســاخت های مورد نیاز 

در خصوص تدریس آنالین حل شود.
این مدیر مدرسه با اشاره به اینکه صرفا 
نباید آموزش و پرورش را مسوول بدانیم 
گفت:گنجاندن تدریس آنالین در مدارس 
نیازمند امکاناتی از جمله اینترنت الزم 
و برق است که باید در این زمینه سایر 

نهادهای دیگر نیز همکاری کنند.
وی بیــان کرد:وقتی کــه دانش آموز 
مدرســه را خانه دوم خود می داند ما 
نمی توانیم به صورت آنالین در فضای 
مجازی او را اغنا کنیم زیرا وی دوست 

دارد معلم خودش را ببیند و اصل تدریس 
به صورت حضوری است و باید آموزش 
 به شیوه مجازی فقط در حد کمک به 

دانش آموز باشد.

نخستین آموزش مجازی برای اولین 
بار در انگلستان

در ادامه بهناز شهنواز کارشناس حوزه 
آموزش و پرورش و دارای مدرک دکتری 
برنامه ریزی درسی در خصوص تدریس به 
صورت مجازی گفت:این شیوه از تدریس 
خواه وناخواه می تواند جوابگوی بسیاری 
از مشکالت در کنار تدریس حضوری باشد 
اما تدریس مجازی در فضای آموزشی 

ایران بسیار کمرنگ است.
وی افزود: آموزش به صورت آنالین جزو 
استاندارهای آموزشی جهان محسوب 
می شود و این شــیوه از تدریس برای 
اولین بار در ســال 1۹۹6 در دانشگاه 
کشور انگلســتان اتفاق افتاد تا از این 
طریق محصل بتواند با سریعترین زمان 

دروس را فرابگیرد.
شهنواز با اشاره به نرم افزارهای آموزشی 
شاد و سنا بیان کرد:این نرم افزارها بسیار 
خوب است اما ایراداتی در آن وجود که 
باید برطرف شود و اگر تدریس به صورت 
آنالین در آموزش و پرورش کشورما جا 
بیوفتد باعث کاهش بسیاری از هزینه ها 

می شود.
وی در پاسخ به مزایا ومعایب آموزش 
مجازی گفت:دسترسی آسان و بروز 
بودن ، کارآمد و سرعت باالی تدریس 
، همیاری بیشتر دانش آموزان و امکان 
مجدد مرور مطالب از مهمترین ویژگی 
های مثبت تدریس به صورت آنالین 
و عــدم برقراری رابطــه عاطفی بین 
معلم و دانش آموزان و فراهم نبودن 
بسترهای الکترونیکی بزرگترین معایب 

این طرح است.
این کارشناس در خصوص عدم برقراری 
ارتباط دانش آموزان مقطع ابتدایی با 
تدریس آنالین تصریح کرد:بیشتر بچه های 
مقاطع اول و دوم وسوم دبستان با این 
شیوه به مشکل خوردندچراکه فرد در 
این سن به دلیل مسایل عاطفی دوست 
دارد تا معلم خود را ببیند و نکته بعدی 
که باید برای این گروه سنی در تدریس 
آنالین در نظر گرفته شود جذاب بودن 
فضای آموزشــی از طریق کلیپ های 

درسی است. 
شهنواز همچنین با اشاره به اینکه سیستم 
آموزش و پرورش کشور ما هنوزنو پا است 
وجای کار بســیاری دارد خاطرنشان 
کرد:اگر بخواهیم تدریس آنالین را در 
کنار تدریس حضوری داشته باشیم باید 
کارشناسان در این حوزه ورود پیدا کنند 
و همچنین باید کلیپ های آموزشی با 
محوریت تدریس آنالین نیز تولید شود 
تا دانش آموزان بتوانند با تدریس آنالین 
خودشان را وفق دهند و باید این شیوه 
از ســنین پایین برای کودک آموزش 

داده شود.

»نخست«  چالش های تدریس آنالین را بررسی می کند

طبیبآموزش، سوار بر موج کرونا

خبر

نگارطاهونچی 



گزارش هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال هفدهم    پنجشنبه یکم  خرداد 1399     شماره 44824

تاریخ ایران مملو از حوادث تلخ و شیرین 
و فراز و نشیب هاي مختلف است و در این 
بین، فتح خرمشهر نه یک واقعه نظامی، بلکه 
یک مفهوم انساني است. به طور یقین با مرور 
روزشمار جنگ و تامل بیشتر بر حوادث آن 
دوره، حقایق را بهتر درک می کنیم. روزهایی 
که دشمنان ایران خواب های پلیدی می دیدند 
و در رویاهاشان ایران را در عرض چند روز 
تصرف می کردند. جلسه مطبوعاتی صدام 
با خبرنگاران را به یاد داریم که گفت »ادامه 
حرف هایم باشد چند روز دیگر در تهران!« 
و بعد برای خرمشهر هم یک خط اتوبوس 
راه اندازی کرد تا مردم بروند و قدرتش در 
گرفتن یک شهر از ایران را ببینند! اما تنها 
۵7۵ روز گذشته بود که سربازان خدا همه 
این خواب ها را آشفته کردند. رسانه های 
بیگانه نیز که از ابتدا توانایی های رزمندگان 
اسالم را نادیده می گرفتند و آزادی خرمشهر 
را امری محال اعالم می کردند، پس از فتح 
خرمشهر دچار تناقض گویی شده و از پیروزی 

ایران در جنگ سخن گفتند.
 نبرد بزرگ، سرنوشت ساز و غرورآفرین 
بیت  المقدس که برای رهاسازی خرمشهر 
از سلطه  نیروهای مهاجم عراقی انجام شد، 
بی شک در سطر سطر تاریخ جاری خواهد ماند 
و به نقطه عطف دفاع مقدس و روزی مهم در 
کل تاریخ ایران تبدیل شد. آنچنان که صدام 
پس از شکست در عملیات بیت المقدس و 
از دست دادن خرمشهر و به اسارت رفتن 
1۹ هزار سرباز ارتش بعث، به صراحت گفت 
»من صدای شکستن استخوان های ارتش 
عراق را در خرمشهر شنیدم.« و نه تنها این 
حادثه استخوان های ارتش صدام را شکست 
که پشتوانه ای برای پیروزی های آینده ایران 
و شکست های دیگر استکبار نیز شد. حتی 
امروز هم اگر ملت ایران در برابر انواع و اقسام 
فشارها ایستاده است و از عربده کشی های 
سلطه گران نمی هراسد، ریشه اش به همان 

فتح بر می گردد.

اسارت، یک دانشگاه تمام عیار بود
آن روزها در خیال خرمشهر که کنار کارون 
آرام نشسته بود، هیچ صدای خمپاره ای نبود. 
نخلستان هایش صدای چرخ های تانک را 
تا آن روز نشنیده بود، تا شهریور ماه ۵۹ که 
خرمشهر، خونین شهر شد. می خواهیم داستان 
را از زبان کسانی بشنویم که بی محابا و جان 
بر کف، در آن روزها ایستادند و مقام جانباز 

و آزاده را در این روزها یدک می کشند. 
عابدین عابدی مقدم، جانباز 70درصد و آزاده 
جنگ تحمیلی، داستان آن روزها را این گونه 

روایت می کند: با توجه به موفقیت هایی که 
در عملیات فتح المبین به دست آوردیم، 
اعتماد به نفس جدی در بچه ها شکل گرفته 
بود و می دانستیم با استفاده از گسستگی که 
در نیروهای دشمن به وجود آمده است و 
از آنجایی که رژیم بعث فکر نمی کند که ما 
بتوانیم آماده عملیات گسترده ای همانند 
فتح المبین باشیم، می توانیم به نتایج خوبی 
دست پیدا کنیم. به همین جهت به سرعت 

عملیات بیت المقدس را طراحی کردیم.
خرمشهر برای دشمن 
حیاتی بــود، چون هم 
بندری و بزرگ بود و هم 
استراتژی و کارت برنده 
در دست آنها بود و با تمام توان در پی از 
دست ندادن خرمشهر بودند. به همین 
جهت اقدامات جدی به وجود آورده بودند 
که در صحبت های صدام هم مصداق آن 
هست که »اگر ایران خرمشهر را بازپس 
بگیرد، کلید بصره را به آنها می دهم« لذا 
موضوع بازپس گیری آنقدر برای آنها مهم 
بود که اگر ایران بتواند خرمشهر را بگیرد، 

درواقع شکست خود را پذیرفته اند. 
شب دهم اردیبهشت عملیات بیت المقدس 
با رمز یا علی بن ابیطالب در کرخه کور و 
کارون شروع شد که از هردو سمت باید 
از آب عبور می کردیم و رودخانه متالطم 
وجود داشت. برای عبور رزمندگان اسالم، 
تدابیری اندیشیده شده بود که بتوانند در 
همان شب، از کرخه و کارون عبور کرده و 
به سرپلی در آن طرف رسیده تا برای مراحل 
بعدی آماده شوند. عبور از رود کرخه انجام 
شد و هرچند که توانستیم به دشمن ضربه 
بزنیم و آنها را در آنجا درگیر و متوقف کنیم، 
اما رزمندگان نتوانستند پیشروی کنند. 
خراسان در این عملیات حضور داشت و 
سه گردان در شب اول وارد عملیات شد. 
نتیجه کرخه این بود که دشمن را درگیر 
کرد و به عنوان عملیات اصلی برای دشمن 
تلقی شد و چون ترس زیادی داشت نیروی 
بیشتری را در آنجا متراکم کرد. از آن طرف 
بچه ها از کارون عبور کرده و تا جاده اهواز 
خرمشهر را گرفته و مستقر شدند. هرچند 
در کرخه عمال پیشروی زمینی نداشتیم اما 
به طور قطع، علت پیشروی در جاده اهواز 
خرمشهر حضور رزمندگان در کرخه بود. 
این جریان ادامه داشت تا شب شانزدهم 
اردیبشهت که مرحله بعدی شروع شد. در آنجا 
بچه ها درمنطقه ایستگاه حسینیه به طرف 
هویزه و کوشک عملیات انجام دادند و نهایتا 
دشمن وقتی وضعیت را دید عقب نشینی 
تاکتیکی را از منطقه هویزه تا دژهای نوار 
مرزی انجام داد. محل سقل درگیری برای 
شمال خرمشهر عمدتا از منطقه کوشک به 

طرف شلمچه و از آن طرف بخش باقیمانده 
از جاده اهواز خرمشهر و ایستگاه حسینیه 
تا اهواز بود.در بیست و هفتم اردیبهشت 
دشمن تکل زرهی را در منطقه کوشک انجام 
داد که تعدادی از تیپ ها و لشکرهای زرهی 
خود را درگیر کرد تا دوباره خرمشهر را دور 
بزند. نقش عمده خراسان در دفع عملیات 
زرهی دشمن برای دور زدن و دستیابی به 
جاده اهواز خرمشهر در این منطقه بود و 
طبیعتا در این بین مجروح و شهید داشتیم.

عملیات بیست و نهم اردیبهشت عمدتا از 
شلمچه شروع و نفوذ انجام شد. بنابراین 
خرمشهر برای شب یکم خرداد آماده شد 
و عملیات جدی صورت گرفت و نهایتا در 
صبح سوم خرداد خرمشهر کامال محاصره 
و نیروها وارد آن شدند و نهایتا در ساعت دو 
همان روز، فتح خرمشهر به طور کامل انجام 

و نیروهای خودی در آن مستقر شدند. 
خرمشهر آزاد شد و قریب به بیست هزار 
نفر به اسارت گرفته شدند و خودروهای 
زیادی از اهواز آمد تا اسرا را انتقال دهد. در 
همین حین در منطقه شلمچه درگیری و 
نبرد در جریان بود و انتقال این تعداد اسیر 
و همزمان درگیری با دشمن برای حفظ 
موقعیت شهر و کنترل شرایط حاکم، به 
نوبه خود کار سخت و معجزه آسایی بود. 
به همین جهت بود که امام )ره( فرمودند: 
خرمشهر را خدا آزاد کرد. واقعیت این است 

که بچه ها همت و تالش کردند اما بدون 
حمایت حق این امر محقق نمی شد. با فتح 
خرمشهر، تقریبا به جز مناطق کوچکی 
در غرب کشور، تمام اراضی که در دست 
دشمن بود را بازپس گرفتیم. دشمن با 
دیدن شهامت رزمندگان، دستانش را بلند 
و احساس عجز و ناتوانی کرد و به دنبال راه 
حل های بین المللی رفت تا بتواند به شکلی 
از ادامه پیشروی جلوگیری و قضیه را ختم 
کند. لذا هرچند که هنوز حاضر نبودند تن 
به حقوق ملت ایران بدهنــد، اما رفت و 
آمدهایی به مجامع بین المللی شروع شد. 
درهمان شب و روزهایی که خرمشهر آزاد 
شد، مجددا عملیاتی را آغاز کردیم و این 
عملیات را رزمندگان خراسان به انجام 
رساندند و در حین آن عملیات، بنده که 
سرپرست گردان بودم مجروح و متعاقبا 
به دلیل اینکه عملیات دیر انجام گرفت 
و نتوانستند تیم پشتیبانی اعزام کنند، 
اسیر شدم و صد ماه را در اسارت گذراندم.

اسارت مانند یک کالس درس و یک دانشگاه 
تمام عیار بود. در این دانشــگاه، انسان با 
محدودیت ها مقابله می کرد و با مدیریت 
امکانات محدود موجود، اسارت را رهبری 
می کرد، قدر زمان را می دانست و به نعمت 
آزادی توجه می کرد. اگر در فضای پنهان 
اسارت قدری بنگریم، درمی یابیم که در 
این دوران خوبی ها و دلدادگی ها بسیار 

مریم اصغری

ترفند قیمت ها!
محمد باقر عطاریانی: هر چه زمان می گذرد و روزها و هفته ها و 
حتی سالها را پشت سر می گذاریم گویا قرار نیست وضع قیمت ها 

در مملکت ما حداقل تثبیت شود.
االن دیگر دنبال کاهش قیمت ها نیستیم چون تا این لحظه حتی 
یک قلم جنس را سراغ نداریم که ارزان شده باشد پس حداقل دنبال 
تثبیت قیمت ها  باشید و مقابله با افزایش قیمت ها پیشکش تان!

این روزها و در بحث قیمت انواع کاال متاسفانه  با ترفند قیمتی 
روبرو هستیم. بسیاری از واحدها و کارخانه های تولیدی قیمت  های 
عجیبی روی محصوالت خود درج می کنند و هیچ مرجع و نهادی 
برخورد نمی کند.در فروشگاههای زنجیره ای کاالهای زیادی از 
این کارخانه ها با تخفیف عرضه می شــود در حالی که قیمت   ها 
واقعی نبوده و با هماهنگی فروشــگاههای مذکور وبا این ترفند 
به گرانفروشی می پردازند.به عنوان مثال قیمت روی یک بسته 
آبمیوه پاکتی را کارخانه مربوطه 1۵ هزار تومان درج کرده  و در 
فروشگاه ها با تخفیف آنرا 11 هزار تومان می فروشند.با این روش 

منتی هم بر سر خریداران می گذارند که مثال تخفیف می دهند.
جالب تر اینکه نهادهای مسوول از جمله اداره بازرسی و تعزیرات 
و...از این معضل ، آشــکارا خبر دارند و باید دید تابحال با کسی 

برخورد کرده اند یا نه. 
از این ترفند قیمتی که مصداق گرانفروشی است بگذریم، معضل 
دیگر در بازار ما کاالهای بسته بندی با وزن کم و با قیمت باالست.

این کم فروشی به بهانه بســته بندی متاسفانه سالهاست که به 
ضرر مصرف کننده می باشد و گویا چشم مسووالن نیز روی این 

موضوع بسته شده و تقریبا برای آنها عادی شده است.
به امید خدا که چنین ترفندهایی ریشه کن شود در غیر این صورت 

باید شاهد روش ها و ترفندهای جدید تری بود!

 تقدیر استاندار خراسان رضوی
 از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران

به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، اعضای شورای 
هماهنگی روابط عمومی استان به نمایندگی از استانداری خراسان 
رضوی با اهدای لوح تقدیر نماینده عالی دولت در استان از زحمات 
مجموعه روابط عمومی بنیاد شهیدوامورایثارگران این نهاد تجلیل 
کردند.به مناسبت ۲7 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط 
عمومی، لوح تقدیر علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی 
به مهدی طوریان رییس دفتر مدیرکل و روابط عمومی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران این اســتان همراه با شاخه گل و کتاب »سبک 

زندگی بر مدار حیات رضوی« اعطا شد.
جمال الدین عبدالهی و مجید بخت آزما دو تن از اعضای شورای هماهنگی 
روابط عمومی به نمایندگی از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان 
رضوی در جلسه ای که با حضور حجت االسالم حسین معصومی 
مدیرکل بنیاد شهید وامورایثارگران خراسان رضوی برگزار شد، با اعطا 
لوح تقدیر استاندار خراسان رضوی از زحمات شبانه روزی مجموعه 
روابط عمومی این نهاد تشکر و قدردانی کردند.در بخشی از لوح تقدیر 
علیرضا رزم حسینی آمده است: تحقق اهداف متعالی کشور مرهون 
تالش مستمر مدیران و متخصصانی است که دانش و عمر گرانبهای 
خود را سرمایه ای برای سربلندی، سرافرازی و خدمت به مردم و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی  قرار داده اند.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 4
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 
جد   ول را تا تاریخ 8 خرداد  1399  

به شماره زیر ارسال نمایند   
09033831861 

به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 
هد   ایایي اهد   ا مي شود   . 
پاسخ جد   ول  شماره 3

به بهانه سوم خردادماه و سالروز نبرد غرورآفرین بیت المقدس

مردانی ایستاده در پشت خاکریز
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یادداشت

گزارش

خرمشهر، »ایران شهِر« سرفرازی
غالمرضا بنی اسدی: خرمشهر برای ما یک کلمه نیست 
که نام شده و بر تابلوی یک شهر نشسته باشد. اسم رمز 
است برای تاریخ ســرفرازی یک ملت. اصال خرمشهر 
یعنی ایران، همه ایران مگر نه این که ســعدی بزرگ 
به روزگاران سرود؛ بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در 
آفرینش زیک گوهرند...اما این فقط آدم ها نیستند که 
شانی چنین دارند که خاِک وطن را هم با این نگاه باید 
دید همیشــه چنان که چهار دهه پیش مااین را برای 
وجب به وجب ایران مان هم باور داشــتیم و هر ذره از 
خاک وطن را جزئی جدا نشدنی از پیکر بلند باالی وطن 
می دانستیم و می دانیم هنوز لذا بیت دوم سعدی هم 
در ماجرای سقوط خرمشهر معنا پیدا می کرد که می 
گوید؛ چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضو ها را نماند 
قرار....36 روز به جان جنگیدیم تا بی قراری نگیرد ایران 
را. پاسداران خون دادند، سربازان پیکرشان هزار پاره 
شد، تفنگداران دریایی، دریای غریت را معنا کردند تا 
چاره کنند تیغ زنگی بدمست بعثی را که ایران را قطعه 

قطعه می خواست. 
مردم سپر شهر شدند تا پای متجاوز به شهر باز نشود. 
دالور خراسانی ارتش ایران، امیر شهید،سرتیپ محمدعلی 
صفا در دفاع از خرمشهر بود که با تعدادی اندک، لشکر 
زرهی عراق را تاراند و رکورد شکار تانک را در هفت روز 
شکست و شهر را به گورستان تانک های عراقی تبدیل 
کرد. اما قصه آن شد که می دانیم  وبی قرار شدیم در 
ســقوط شــهر. اما یادمان بود که فرمانده دالور سپاه 
خرمشهر، محمد علی جهان آرا، گفته بود که ؛ اگر شهر 

سقوط کند دوباره آن را پس می گیریم . 
مراقب باشید ایمان تان سقوط نکند و ما آن سال ها سخت 
مراقب ایمان مان بودیم و البته نگران خرمشهرمان که به 
خون نشسته بود و در اسارت، درد می کشید. خرمشهر 
که اسیر بود، انگار دشمنان همه ایران را به گرو گرفته 
بودند. انگار غیــرت، توان و هویت ما را به ریشــخند 
گرفته بودند، دشمنان اما مگر مي شود ایران، زیرگام 
سفلگان بماند؟ مگر مي شود بر غیرت ایراني تیغ کشید، 
تاوانش را ندید و بر هویتش شلیک کرد؟ مگر مي شود 
در سخت هنگامه اي چنین، ایراني بر جاي بنشیند؟ 
آري ۵7۵ روز کافي بود تا ایران دوباره تمام قد برخیزد 
و ایرانیان نیز هم و چنین بود که در عملیات پرشکوه 
بیت المقدس، دالور مردان ارتشي، سپاهي، بسیجي 
و ... نماز حماسه اي را قد قامت بستند که سالم آن از 
گلدسته هاي مسجد جامع خرمشــهر اذان مي شد. 
آري، خرمشهر آزاد شد، تا شناسنامه ایران بیش از این 
در دســت هاي اکوان دیو نماند و پرچم بیگانه، نسیم 
دیار ایران را نیاالید و شیطانک ها بر پنجره غیرت خانه 
ایرانیان سنگ نزنند و ... دشمن آمده بود بماند، آمده 
بود تااز خرمشهر، »محمره« بسازد اما ... نفس قدسي 
حضرت روح  اهلل در رگ هاي غیرت ایراني، روحي تازه 
دمید، نفس ها، تسبیح شــد و نگاه ها، عطر موال علي 
)ع( گرفت و عملیات پرشکوه بیت المقدس آغاز شد. 

تو گویي فرشتگان خدا به یاري جنود حق آمده بودند و 
گرنه مگر مي شد خط خرمشهر را شکست؟ مگر مي شد، 
شهري را که صدام و حامیانش کلید بصره را در تاقچه  
اش گذاشته بودند، آزاد کرد و عراقیان سرمست از باده 
اقتدار شیطان را به بند کشید؟ اما ... ما را خدایي بود و 
غیرتي خدادادي و قدرتي خداباور که از هفت خان و 
هفت جوي خون گذشتیم و خرمشهر را آزاد کردیم و 
ایران یک پارچه خندید و قتی صدای کریمی در رادیو 
پیچید؛ شنوندگان عزیز توجه فرمایید! شنوندگان عزیز 

توجه فرمایید؛ خرمشهر، شهر خون، آزاد شد....

مشهودتر از سختی ها و بدی های آن است. 
شب زنده داری ها، روزه داری ها و فعالیت های 
فرهنگی این دوران به ما کمک کرد تا بدانیم 
می توان با کمترین امکانات بهترین خدمات 

و فعالیت را ارایه داد.

درس های جنگ تحمیلی 
برای جوان های امروز

سردار سرتیپ پاسدار 
سیدکاظم حسینی فر نیز 
دقایقــی را از خاطرات 
سال های دور می گفت: 
عملیات آزادسازی خرمشهر و بیت المقدس، 
عملیات بسیار حساس و مهمی بود. من در 
آن موقع در گردان شهید برونسی درکنار 
ایشان خدمت می کردم. در مرحله اول 
عملیات که در کنار جاده اهواز خرمشهر 
بودیم، در بین درگیری شدید توانستیم 
خودمان را به ایستگاه حسینیه برسانیم 
گردان ما موفق به شرکت در عملیات فتح 
خرمشهر که مرحله آخر عملیات بیت المقدس 
یود نشد و ما را به کنار خط بردند تا پدافند 
کنیم.یکی از خاطرات خوب آن زمان من 
این است که وقتی کار تمام شد و آسوده 
خاطر شدیم، به شهید برونسی گفتم نمی شود 
ما اینجا باشیم و در عملیات نهائی شرکت 
نکنیم. ایشان فرمودند نزدیک زمان عملیات، 
به اتفاق خواهیم رفت. به همین جهت گردان 

را تحویل شهید حسین جوانان دادیم و 
گفتیم که می خواهیم به ماموریت برویم 
و نگفتیم برای فتح خرمشهر می رویم . 
وقتی به آنجا رفتیم و به شکل گمنام وارد 
گردان ۲1 امام رضا )ع( شــدیم، شهید 
برونسی را شناختند اما ایشان قرآن را از 
جیب در آوردند و قســم دادند که من را 
معرفی نکنید و نمی خواهم کســی ما را 
بشناسد و فقط ما دو نفر را به یکی از گردان ها 
معرفی کنید تا بتوانیم در خط مقدم عملیات 
شرکت کنیم. به ایشان پیشنهاد دادند و 
اصرار کردند که به عنوان فرمانده عملیات 
حضور داشته باشند، اما قبول نکردند. این 
یکی از ایثارگری ها و نشانه بزرگمردی شهید 
برونسی بود که می خواستند به عنوان یک 
رزمنده در عملیات شرکت کنند و در نهایت 
به عنوان دو نیرو داوطلب در آن عملیات 
حضور داشتیم.شب عملیات وقتی به گمرک 
خرمشهر رسیدیم، نیروهای عراقی در آنجا 
امکانات، تجهیزات، سالح و مهمات چند 
برابری نســبت به ما داشتند. تیراندازی 
نیروهای عراقی شروع شد. روحیه بچه ها 
ضعیف شده بود و باز در اینجا شهید برونسی 
و بچه های دیگر گروهان کار خاصی انجام 
دادند و گفتند باید بدون ترس و واهمه به 
دل دشمن زد و همین موضوع باعث عقب 
نشینی دشمن تا اروندرود شد. در اینجا ما 
عینا شاهد امدادهای غیبی بودیم. ما می دیدیم 

که دشمن در حالتی که گلوله و مهمات ما 
تمام شده بود و دست خالی و آماده جنگ 
تن به تن با آنها بودیم، کامال مجهز بود اما 
زیرپیراهنی را در می آوردند و روی دست 
می گرفتند و دخیل الخمینی می گفتند و 
تسلیم می شدند.در آن لحظه فکر می کردیم  
شاید گردان و نیروهای ما از طرف کارون و 
اروند جلو آمدند، آنها را دور زدند و به اصطالح 
دشمن را قیچی کردند ولی وقتی هوا روشن 
شد و می خواســتیم به سمت خرمشهر 
حرکت کنیم متوجه شدیم نیرو نیامده و 
خبری نیست. درواقع اتفاقاتی که شاهد 
آن بودیم، کمک الهی بوده است. ما در آنجا 
حدود ۲10 نیروی عراقی را به اســارت 
گرفتیم و غیر قابل باور است که گروهانی 
100 نفری این تعداد را به اسارت بگیرد. 
بی شک به این نتیجه رسیدیم که اگر جنگ 
ما جنگ الهی و معنوی نبود، نه تنها نمی توانستیم 
در برابر دشمنی با آن امکانات که تمام دنیا 
به او کمک می کردند پیروز شویم که حتی 
یک قدم هم نمی توانستیم پیشروی کنیم. 
مخصوصا در عملیات بیت المقدس که دور 
تا دور خرمشهر را مین کاشته بودند و واقعا 
امکانات زیادی داشتند. ولی نیروهای اسالم 
و انقالب به رهبری امام راحل توانستند 
چنین فتحی را ایجاد کنند که در تمام دنیا 
آوازه آن بپیچد. این بود که امام فرمودند: 
خرمشهر را خدا آزاد کرد و این روایت درسی 
برای جوان های ما شد که علم و عمل، ایمان 
و تقوا و تالش و کوشش را در کنار هم داشته 
باشند تا به پیروزی معنوی و علمی برسند.

23روز نبرد شبانه روزی 
عباس شاملو از فرماندهان 
خراسانی جنگ ایران و 
عراق و عضو کمیته تجارت 
و بازرگانی دفتر مشورتی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است. فرمانده 
سپاهی که این روزها با نام سپاه جواد االئمه 
)ع( می شناسیم و روزگاری در بطن ماجرا 
بوده و برای این خاک جان می دادند. این 
فرمانده سابق جنگ صحبت های خود را 
اینگونه آغاز کرد: چیزی که تا به حال کمتر 
شنیده شده این است که عملیات فتح 
خرمشهر ۴ مرحله داشت و دو مرحله اول 
با شکست کامل مواجه شد. چراکه در تمام 
محورها دشمن هوشیار بود و ماهواره هایی 
برای شناسایی تحرکات  و رصد ما را داشتند 

و عملیات های ما لو می رفت.
پس از نبرد بزرگ فتح المبین که در ابتدای 
فروردین سال 1361 آغاز شد و قشر عظیمی 
از ارتش مزدور عراق به اسارت در آمدند، 
بالفاصله جمهوری اسالمی در تاریخ بیستم 
فروردین ماه شروع به آماده سازی منطقه 

این عملیات کرد. ملت ایران سوم خرداد 
را روز فتح خرمشهر می دانند و در تقویم ها 

نیز همین نوشته شده است. 
از بیستم فروردین یگان ها برای آماده شدن 
عملیات به منطقه رفتند و دقیقا از روز دهم 
اردیبهشت عملیات شروع  شد و ۲3 روز نبرد 
شبانه روزی و زمینی و هوایی بود و نیروها 
به شکل تمام عیار با لشکر عراق درگیر 
شدند. بنابراین هرچند درست است که 
آزادسازی روز سوم خرداد بود،  ولی از ۲3 
روز قبل  بچه ها می جنگیدند. در آن روزها 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی اعم از 
سپاه، بسیج، ارتش و جهاد سازندگی واقعا 
با دست خالی و امکانات اولیه می جنگیدند 
و در مقابل ما تمام دنیا بود. دقیقا مثل امروز 
که ما دو جنگ با آمریکایی ها داریم؛ یکی 
جنگ بیولوژیک و ویروس کرونا که همه را 
درگیر کرده است و دیگری جنگ اقتصادی 
که شاهد محاصره اقتصادی هستید. آن 
روزها یک جنگ نظامی بود و ۲3 شبانه روز 
بچه های این آب و خاک با نیروهای مزدور و 
متجاوز عراق جنگیدند تا توانستند خرمشهر 
که سنبل مقاومت یک کشور بود را پس از 
1۹ ماه آزاد کنند.امام خمینی فرمودند: 
خدا خرمشهر را آزاد کرد. این موضوع 
کامال درست است اما سوال من این است 
که »پس رزمنده ها چه کاری کردند؟« 
موانع ارتش عراق در دور خرمشهر و کمک 
مستشارهای شرق و غرب، باعث شده 
بود این شهر غیر قابل نفوذ شود. میادین 
عظیم وسیع، خاکریزهای بلند و موانعی 
که در عکس ها و کتاب ها دیده اید، همگی 
حکایت از همین شرایط دارد. مستشاران 
به صدام قول داده بودند که خرمشهر 
سقوط نخواهد کرد. در واقع به جهت 
شرایط و موقعیت جغرافیایی خرمشهر، 
درست می گفتند. چراکه در جنوب استان 
خوزستان قرار دارد و آخر خاک جمهوری 
اسالمی است، حاشیه خلیج است و از 
طرفی چند رودخانه بزرگ و خروشان 
مثل کرخه و بهمن شیر آن را در محاصره 
دارند و به لحاظ نظامی، مانع محسوب 
می شوند. لذا به شکل دژ غیر قابل نفوذ 
طراحی شــده بود. بنابراین اینکه امام 
فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد، به 
دلیل غیر قابل نفوذ بودن آن شهر بود. 
در آن موقع هنوز خراسان بزرگ، یکپارچه 
بود و دو یگان عمده داشت. یگان امام رضا 
)ع( به فرماندهی شهید خادم الشریعه و یگان 
جواداالئمه )ع( که به فرماندهی بنده بود و با 
افتخار خدمت می کردم. سردار شهید برونسی، 
سردار شهید بوشهری و ده ها نفر دیگر فرمانده 
گردان های آن عملیات بودند و بی شک، خراسان 
نقش به سزایی در آزادسازی خرمشهر داشت.

به بهانه سوم خردادماه و سالروز نبرد غرورآفرین بیت المقدس

مردانی ایستاده در پشت خاکریز
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حوادث هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال هفدهم    پنجشنبه یکم  خرداد 1399     شماره 66824

  دانستنی هایی در خصوص مطالبه 
کاهش قیمت خودرو در تصادفات

محدثه خوش عاطفه: در تصادفات رانندگی ممکن است 
عالوه بر خسارت جانی و مالی ناشی از آسیب به بدنه خودرو، 
خسارت دیگری نیز تحت عنوان کاهش قیمت خودرو به زیاندیده 
وارد آید. در این قبیل تصادفات بسته به شدت حادثه، ارزش 
خودرو به خصوص در جایی که صفر یا گران قیمت باشد، به 
شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند و این موضوع خود 
را در زمان فروش خودرو نشان می دهد. پرداخت خسارت 
ناشی از افت قیمت اتومبیل اصوال در تعهدات شرکت های 
بیمه وجود ندارد و پرداخت این خسارت باید از سوی راننده 
مقصر حادثه انجام گیرد چرا کــه مطابق مواد 1 و ۲ قانون 
مسوولیت مدنی، اشخاص مسوول جبران خسارات مادی و 

معنوی واردآورده به دیگران هستند.
در چنین شــرایطی زیاندیده می بایست پیش از مراجعه به 
تعمیرگاه و تعمیر خودرو، با تقدیم دادخواست تامین دلیل 
میزان افت قیمت خودرو به شــورای حل اختالف تقاضای 

کارشناسی نماید. 
البته اگر این امکان وجود ندارد که کارشناس قبل از تعمیر خودرو 
آن را بررسی کند، حتما باید قبل از تعمیر خودرو، عکس های 
واضح و با جزییات مشخص از آن گرفته شود. کارشناس تعیین 
شده پس از بررسی فاکتوهای مختلف مانند اینکه کدام قطعه 

خودرو تعویض یا رنگ شده است؟ 
هزینه های بازسازی مجدد، عمق صدمه وارده و وسعت رنگشدگی 
به چه میزان بوده است؟ میزان خسارت را برآورد می نماید.  اگر 
مشخص شد افت قیمت کمتر از ۲0 میلیون تومان است، به 
این مساله در همان شورای حل اختالف رسیدگی می شود 
و در غیر این صورت دادگاه مرجع رسیدگی به موضوع افت 

قیمت اتومبیل خواهد بود. 
در پایان باید به این موضوع توجه داشــت که پس از گذشت 
چندسال از عمر خودرو، عرفا قیمت آن کاهش مییابد. به همین 
جهت اســت که مطالبه افت قیمت خودرو برای خودروهای 

صفر تا نهایتا پنج سال ساخت امکانپذیر است.

مخاطبین عزیز از این پس می توانید سواالت و مسایل 
حقوقی خود را با مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

مشاور حقوقی موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست :
دکتر امین قاسمی فر 
کارشناس حقوقی برنامه های رادیو و تلویزیون 
خراسان رضوی 

09155206580

سرهنگ رجبی در خصوص کالهبرداری 
سودجویان در پی تبلیغات برای افزایش 
ممبر کانال هایشان در فضای مجازی، 

توضیحاتی داد.
شاید این اتفاق برای اکثر کاربران حاضر 
در کانال ها و گرو های موجود در فضای 
مجازی رخ داده باشد که به صورت اتفاقی 
و ناخواسته وارد گروه یا کانالی بشوند و این 
سوال برایشان پیش بیاید که »کی من را 

در این کانال اد کرده است«؟
در همین رابطه به سراغ رییس مرکز تشخیص 
و پیشگیری پلیس فتا ناجا رفتیم تا در این 
خصوص و اینکه آیا این اتفاق تهدیدی 
برای کاربران به شمار می آید یا خیر؟ به 

گفت وگو پرداختیم.
سرهنگ علی محمد رجبی رییس مرکز 

تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
افراد سودجو هر روز به دنبال کالهبرداری 
از مردم هستند و سعی دارند با استفاده از 

روش های مختلف به هدف خود برسند.

وی افزود: یکی از این روش ها، تبلیغات 
افزایش ممبر و فالور اینستاگرامی در فضای 
مجازی است که این روش کالهبرداری 
می تواند تهدیداتی را برای کاربران به دنبال 

داشته باشد.

سرهنگ رجبی تصریح کرد: هدایت 
قربانیان به درگاه پرداخت های جعلی 
و سرقت اطالعات بانکی افراد، دسترسی 
به پنل مدیریتی کانال یا پیج و اعمال 
سواســتفاده از مدیر و اعضاء کانال، 
فروش ممبر فیک به جای ممبر واقعی 
از تهدیداتی است که می تواند از سوی 
کالهبرداران بر علیه کاربران در فضای 

مجازی صورت بگیرد.
به گفته رییس مرکز تشخیص و پیشگیری 
پلیس فتا ناجا کالهبرداران با ترفندهای 
مختلف همواره ســعی در ضربه زدن به 
کاربران از نظر اقتصادی و  سایر موضوعات 
را دارند، لذا باید در این رابطه هوشیاری و 
تمرکز هموطنان در زمان استفاده از فضای 

مجازی باال باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی از 
حذف فرآیند تامین اعتبار دفترچه درمانی 

بیمه شدگان تامین اجتماعی خبر داد.
مهندس نظام اعالم کرد: در راستای حذف 
تدریجی دفترچه درمانی و به منظور تسهیل 
در ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان، 
مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان در 
تمامی مراکز درمانی اعم از ملکی و غیرملکی 
طرف قرارداد و همچنین کاهش مراجعه 
مخاطبین به شعب و کارگزاری های رسمی 
سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد رضایتمندی، 
درگام نخست درج اعتبار دفترچه های درمانی 
حذف و اخذ استحقاق درمان از طریق سامانه 

استحقاق درمان جایگزین آن شد.
وی افزود: فرآیند تامین اعتبار دفترچه درمانی 
حذف و نیازی به مراجعه بیمه شــدگان، 
مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان 
به شعب و کارگزاری های رسمی سازمان 
برای تمدید اعتبار دفترچه درمانی نیست.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی ادامه 
داد: در این راستا بررسی و کنترل استحقاق 
درمان بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد 
تحت تکفل آنان ضمن رعایت اصول و قواعد 

بیمه ای در بخش سرپایی در کلیه مراکز درمانی 
اعم از ملکی، غیرملکی طرف قرارداد و پزشکان، 
با استفاده از یکی از روش های جایگزین 
شامل؛USSD ، Mobile App ، SMS  و 
 نرم افزارهای تحت وب medical.tamin.ir و
darman.tamin.ir انجام خواهد شد.

نظام گفت: سرویس استعالم استحقاق درمان 
به صورت خاص، برای استفاده بیمه شدگان، 
مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان از 
طریق روش های ذکر شده فراهم شده، به 
گونه ای که با ورود کد ملی و شماره موبایل 
متقاضی در این سامانه ابتدا فرد احراز هویت 
شده و در صورت تایید، استحقاق درمان وی 

با یکی از دو وضعیت »حمایت درمانی دارد 
    / حمایت درمانی نــدارد« به همراه تاریخ 
پایان اعتبار استحقاق درمان و کد رهگیری، 
نمایش داده خواهد شد.وی بیان کرد: در 
صورتی که بیمه شده و مستمری بگیر به 
هر دلیل به وضعیت استحقاق درمان خود 
معترض باشــد، می تواند از طریق تماس 
با سامانه 1۴۲0 سازمان  تامین اجتماعی 
نسبت به پیگیری موضوع اقدام کند.مدیرکل 
تامین اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: 
در صورتی که فرزندان ذکور بیمه شدگان و 
مستمری بگیران )1۹ سال تمام( به دلیل 
عدم ارائه گواهی تحصیلی معتبر دانشگاهی 

و همچنین فرزندان اناث آنان به جهت عدم 
ارائه اصل شناسنامه، در سرویس استحقاق 
درمان  »فاقد حمایت درمانی« باشند، تا زمان 
برقراری تعامل الکترونیکی با پایگاه های وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور، ارائه خدمات درمانی برای این 
دسته از فرزندان مطابق ضوابط و روال جاری 
انجام خواهد شد. اما از سوی مهندس نظام ، 
محمود تمنانلو، به سمت معاونت اداری و مالی 
اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی 
منصوب شد.مدیرکل  تامین اجتماعی استان 
خراسان رضوی همچنین در احکام های 
جداگانه کوروش راهدار، رییس شعبه یک 
مشهد ،غالمحسن ارباب بهارعلی، رییس 
شعبه چهار مشهد ، حسن خرد نیا، رییس 
شعبه شهید منیعاوی )پنج مشهد( ، محمد 
حاتمی، رییس شعبه هفت مشهد - توس 
،احمد میرزائی، سرپرست شعبه نیشابور ،محمد 
شریفی مند، رییس شعبه تربت حیدریه ، 
هادی ابوالحسن زاده، رییس شعبه طرقبه 
و شاندیز و محمدجواد خورشید، سرپرست 
شعبه قوچان محمد صفی زاده، سرپرست 
شعبه کالت، هادی خلقی، سرپرست شعبه 

درگز منصوب کرد.

طرح دروغی بزرگ با عنوان درآمدزایی از افزایش ممبر

 کی منو تو این کانال اد کرد؟

حذف فرآیند حضوری تامین اعتبار دفترچه بیمه شدگان تأمین اجتماعی

آگهی فقدان سند مالکیت:نظر به اینکه آقای  سعید رمضان زاده به استناد ۲ برگ استشهادیه 
گواهی امضا شده دفتر اسناد رسمی 67 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است، با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع به شماره پالک ۸011 فرعی 
از 176 اصلی بخش 10 مشهد به شماره دفتر امالک الکترونیکی 13۹7۲0306۲670۲۸1۹۸ 
به نام آقای سعید رمضانزاده ثبت و سند مالکیت 707033/الف ۹7 بنامش صادر و تسلیم گردیده 
سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد و این آگهی به 
استناد ماده 1۲0- آئین  نامه قانون ثبت مصوب بهمن 13۸0 صادر گردیده است ، مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید . بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

محمد مقدسی - رییس ثبت اسناد وامالک منطقه چهار مشهد                م الف ۹۴0

آگهی دعوت به افراز :آقای حسین فرهمندنیا برابر درخواست شماره 30۸۴- ۹۹/0۲/10 
تقاضای افراز سه دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت خود را در پالک ۸1۹۸ فرعی از 176 اصلی 
بخش 10 مشهد را نموده است. با توجه به اعالم متقاضی افراز مبنی بر عدم دسترسی به دیگر 
مالک مشاعی، لذا طبق ماده 17 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به مالک مشاعی 
ابالغ و از انها دعوت می گردد که در مورخه ۹۹/03/03 ساعت 10/30 صبح در محل وقوع ملک 
واقع در خیابان تقویه- تقویه 17- مشایخی 3 قطعه دوم جنوبی حضور یابند . عدم حضور سایر 

مالکین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود. 
محمد مقدسی - رییس ثبت اسناد وامالک منطقه ۴ مشهد        م الف ۹3۹ 

آگهی تغییرات هوش مصنوعی کیان مهر رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3048 و شناسه ملی 
103۸0۵۵36۲6 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹۹/0۲/1۴ و نامه شماره 
۹۹/3/16/3/76۹ مورخ ۹۹/۲/17 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - آقای امیر حجت صابونچی کدملی 006۸۸3۸۹6۴ باپرداخت ۸۵۵0000 ریال به صندوق مؤسسه 
سهم الشــرکه خود را از ۹۵0000 ریال به0 ۹۵00000 ریال افزایش داد. -۲ آقای ابوالقاسم صابونچی 
کدملی 07۹3166۹3۴ باپرداخت ۴۵0000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از ۵0000 
ریال به ۵00000 ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از 1000000 ریال به 10000000ریال 
افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح 
ذیل می باشد : -1 آقای امیر حجت صابونچی دارای مبلغ ۹۵00000 ریال سهم الشرکه -۲آقای ابوالقاسم 
صابونچی دارای مبلغ ۵00000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )۸۵17۸0(

آگهی تغییرات شرکت معدنی تکروک شرکت تعاونی به شماره ثبت 9249 و شناسه ملی 10380250020
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۹/0۲/03 و نامه شماره ۲/۴66۴مورخ 13۹۹/0۲/11 
اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد 
به آدرس مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله /هاشمیه ، کوچه )زمین خالی( ، کوچه هاشمیه 
۵/۹1 ، پالک 0 ، ساختمان کیان گلسار ، )بلوک سی( ، طبقه پنجم ، واحد ۲0 کدپستی : ۹17۸1۹36۴1 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )۸۵177۸(

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر تجریش توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26661 و شناسه ملی 
103۸0۴۲0716 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۸/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به 
استعفای آقای بهرام مقداری از سمت مدیرعاملی آقای حسن اسدی به شماره ملی 0630033۹61 ) خارج از هیات 
مدیره و سهامداران ( به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 13۹۹/۴/۹انتخاب گردید و کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره آقای احمد امین فر و نائب رئیس هیات مدیره 
آقای مرتضی مقداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )۸۵17۸۲(

آگهی تغییرات شرکت ماکارونی ایران رشته شرکت تعاونی به شماره ثبت 266 و شناسه ملی 10380044859
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹۹/01/۲7 و نامه شماره 130 مورخ 13۹۹/1/31 نمایندگی 
تعاون کار و رفاه اجتماعی خلیل آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان 
خلیل آباد ، بخش مرکزی ، دهستان رستاق ، روستا کالته شادی، محله ندارد ، خیابان امام حسن ، کوچه ))کرمانی(( 
، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی ۹67۵17۹۴31 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )۸۵177۹(

آگهی تغییرات شرکت مینا طب آسیا شرکت تعاونی به شماره ثبت 738 و شناسه ملی 10380089433
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹۸/1۲/۲0 و نامه شماره6۲33 مورخ۹۸/1۲/۲۵ اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-نشانی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید : شهر 
سبزوار - محله سربداران - بلوار سربداران - میدان شهید بهشتی - پالک ۵۲ طبقه 1 به کد پستی ۹6167۵۴3۵7 
تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراســان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سبزوار )۸۵17۸1(

د -110/۲/3۴

د -110/۲/3۵

د -110/۲/36 د -110/۲/3۸ ف -110/۲/7

ف -110/۲/۸

د -110/۲/37

د -110/۲/3۲

مشاور حقوقی
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 با شما هستیم در جشنواره 
خدمات غیر حضوری بانک تجارت

تکتم صابری مقدم تهرانی: .جشنواره 
خدمات غیرحضوری بانک تجارت با 
هدف حفظ سالمت مشتریان در همراه 
بانک، اینترنت بانک تجارت واپلیکیشن 

» ست« در حال برگزاری است.
در جشنواره خدمات غیرحضوری 
شرکت کنندگان می توانند ضمن 
انجام عملیات بانکی و مالی خود یکی 

از برندگان جوایز این جشنواره شامل ۵00 جایزه ۵ میلیون ریالی شوند.
کسب امتیاز در جشنواره خدمات غیرحضوری بانک تجارت به صورت 
انجام حداقل پنج  تراکنش با حداقل مبلغ تراکنش۵0 هزار ریال در 
طول دوره این جشنواره از طریق هر یک از درگاه های اینترنت بانک و 
همراه بانک است و برای انتقال وجه شتابی)کارت به کارت( و پرداخت 
قبوض100 امتیاز، انتقال وجه ساتنا و پایا ۲0 امتیاز، انتقال وجه داخلی 
و خرید شارژ 10امتیاز و تراکنش در اپلیکیشن ست برای پرداخت 
خالفی خودرو و موتور و پرداخت قبوض100امتیاز، عوارض آزادراه۵0 
امتیاز،پرداخت بدهی طرح ترافیک30 امتیاز، بسته اینترنتی۲0 امتیاز 

وخرید شارژ10 امتیاز در نظر گرفته شده است.

فرایند شفافیت و ساده سازی تمدید 
مجوزهای فعالیت اقتصادی در جزیره کیش

غالمحسین مظفری عنوان کرد: اصالح 
شیوه نامه تمدید مجوزهای فعالیت 
اقتصادی با دو محوریت ساده سازی 
فرایند و شفافیت کار، در دستور کار 
سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته 
است. غالمحسین مظفری رییس 

هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ششمین جلسه 
شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، در سالن رازی مرکز 
همایش های بین المللی کیش از اصالح شیوه نامه تمدید مجوزهای 
فعالیت اقتصادی با دو محوریت ساده سازی فرایند و شفافیت کار در 
مجموعه این سازمان خبر داد و گفت: مسیر فرایند ساده سازی باید 
به گونه ای انجام شود که مراجعه کننده مسیر تمدید مجوز فعالیت 

اقتصادی را با سهولت و سرعت بیشتری طی کند.
غالمحسین مظفری در ادامه افزود: بر اساس انجام اقدامات کارشناسی 
و فنی، فرایند شفافیت سازی تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی به 
صورت زمان بندی شده و با در نظر گرفتن منافع مردم و شرکت ها به 
عنوان مراجعه کننده به سازمان منطقه آزاد کیش صورت می گیرد.   
مظفری با اشاره به همکاری های همه جانبه سازمان منطقه آزاد کیش با 
بخش خصوصی به منظور تحول و رونق اقتصادی در جزیره کیش اظهار 
داشت: با رویکرد ستاد اقتصادی مقابله با بیماری کرونا، انتخاب بخش 
خصوصی به عنوان روسای این کارگروه ها یک هم افزایی خوبی میان 
این سازمان و فعالین اقتصادی ایجاد کرده است و موضوعات اقتصادی با 
 محوریت معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش پیگیری می شود.

وی با بیان این که مبلغی بالغ بر ۵0 میلیارد تومان مصوبه دولت برای 
حمایت از بخش خصوصی در نظر گرفته شده است عنوان کرد: در 
هفته گذشته جلسه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی 
کشور مصوب شد که مناطق آزاد می توانند از حمایت های دولت بهره 
مند شوند و با تعریف پروژه و آغاز فعالیت های اقتصادی از مصوبه دولت 

سهم مناسبی را می توانیم به این منطقه اختصاص دهیم.
رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص شرایط 
بحرانی حاکم بر جزیره کیش و تحمیل هزینه های مضاعف و کاهش 
درآمدهای بخش خصوصی خاطر نشان کرد: با توجه به این که تحمیل 
شرایط کنونی هم متوجه سازمان منطقه آزاد کیش شده است، تالش 
می کنیم ضمن حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زمینه های مناسب در 
خصوص جلوگیری از وقفه و رکود در پروژه های زیر ساختی و عمرانی 

شاهده رونق دوباره در این منطقه باشیم.

نخستین کارگروه تخصصی مدیران و فعاالن 
حوزه گیاهان دارویی خراسان رضوی به 
همت اداره معین اقتصادی شهرستان مشهد 
تشکیل شد تا بابررسی و شناسایی ظرفیت 
دستگاه های مختلف استان ،در این زمینه 

بتواند گامی موثر در اشتغال زایی بردارد.
در این نشست اراضی کمربند شهر مشهدنیز به 
عنوان یکی از نقاطی که می تواند زیر کشت این 
محصوالت قرار گیرد مورد بررسی قرارگرفت 
تا در کنار ایجاد فضای سبز مناسب برای 
این کالنشهر، امکان ایجادوتوسعه اشتغال 

برای مردم را نیز در بر داشته باشد.
معاون مدیرکل هماهنگی دستگاه های 
اجرایی شهرداری مشهد درحاشیه این 
کارگروه ،گفت: یکی از معضالت کالن شهرها 
عدم تحقق مدیریت واحد شهری است و با 
توجه به ظرفیت های  موجود در شهر مشهد 
می توان در قالب تفاهم نامه هایی به ایجاد 

اشتغال در این شهر کمک کرد. 
محسن داودی افزود: بر همین اساس طرحی 
در این جلسه مطرح شد تا با استفاده از 
ظرفیت آموزش به کارگران ساختمانی 
سرگذر، بتوانیم برای این افراد شغل پایداری 
در زمینه جمع آوری گیاهان دارویی ومواردی 

ازاین دست ایجاد شود.
وی ادامه داد: مقرراست با دعوت از افراد 
صاحب تخصص در موضوعات مختلف 
مرتبط با حوزه گسترده گیاهان دارویی 
در زمینه های بهداشت و درمان ، غذا و 
دارو و استاندارد همچنین صنعت ،معدن 
وتجارت بتوانیم گامهای موثری در استفاده از 
ظرفیت های پنهان این محصول استراتژیک 
درسطح شهرمشهدوخراسان رضوی برداریم.

این مسوول، مهمترین موانع موجود در 
مورد گیاهان دارویی را مرتبط با بازار یابی 
، خشک فروشی و فراوری آنها دانست و 
گفت: اگر بتوانیم با همکاری سازمان ها ، 

حلقه های مفقوده موجود در این صنعت 
را شناسایی کنیم ، می توان گام بزرگی در 

ایجاد اشتغال پایدار فراهم آوریم .
داودی خاطرنشان کرد:شهرداری مشهدبه 
عنوان معین اقتصادی شهرستان مشهدمقدس 
همزمان باسال جهش تولید تمام توان وتالش 
خود رامصروف شناسایی وبسترسازی برای 
ایجادوهمچنین پایدارکردن اشتغال وکارآفرینی 
که مدنظرمقام معظم رهبری نیزهست،کرده 

است.
معاون مدیرکل هماهنگی دستگاه های 
اجرایی شهرداری مشهدهمچنین درخصوص 
تشکیل این اداره کل دراواخرسال گذشته 

اظهارداشت:مسایل وموضوعات مختلفی 
فی مابین شهرداری وسازمان ها وادارات 
ونهادهای مختلف دولتی وخصوصی وجودداشته 
ودرجریان است که نیازبه پیگیری ویژه 
وجدی دارد،لذامدیریت شهری مشهدباهدف 
پیگیری جدی این موارد،اصالح تعامالت 
بین شهرداری وسازمان های دیگر،این اداره 
کل را تشکیل تا به نوعی درمسیرتحقق 
مدیریت واحدشهری هم قدم برداشته باشد.

وی اضافه کرد:دراین راستا تاکنون ۲6تفاهم نامه 
با سازمان ها ونهادها منعقدشده ومسایل 
فی مابین نیزباتعدادزیادی ازسازمان ها 
حل ومابقی نیزدرحال پیگیری مستند 

وکارشناسی است.
داودی درخصوص معین اقتصادی هم 
یادآورشد:مدیریت شهری مشهد درراستای 
اهمیت موضوع اقتصادمقاومتی اداره ای 
را ذیل اداره کل هماهنگی دستگاه های 
اجرایی شهرداری به نام معین اقتصادی 
راه اندازی کرده که یکی ازاهداف اصلی آن 
،پیگیری موضوع اشتغال وکارآفرینی است 
ودراین راستا تاکنون با بیش از 1۴0کارآفرین 
بخش خصوصی نیزتفاهم نامه همکاری 
ایجادوتوسعه اشتغال را امضا کرده است.

مدیرامورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان خراسان رضوی درحاشیه کارگروه 
تخصصی بررسی ظرفیت های اشتغال 
آفرینی حوزه گیاهان دارویی معین اقتصادی 
شهرستان مشهد ، گفت: 60 درصد سطح 
زیر کشت گیاهان دارویی کشور متعلق به 

استان خراسان رضوی است .
سید هاشم نقیبی افزود: ۹3 هزار هکتار 
از اراضی استان خراسان رضوی به کشت 
زعفران اختصاص دارد که ساالنه 3۲0 تن 
محصول در آن به دست می آید.همچنین 
حدود ۲۸ هزار هکتار از زمین های استان 

به گیاهان دارویی همچون کتیرا و  باریجه 
اختصاص دارد که  ۲0 هزار تن محصول 
گیاهی دارای ارزش ریالــی باال در آن 

تولید می شود .
وی ادامه داد: پایه اصلی کاشت گیاهان 
دارویی ،صادرات این محصول است که 
کشورهای متقاضی این محصوالت دارای 
استانداردهای متفاوتی از نظر بررسی درصد 
اسانس ویا  بار میکروبی موجود در این 
گیاهان هستند و صادرکنندگان و تّجار 
می توانند به این اطالعات به راحتی دست 
یابند تا به جای خام فروشی آن ، بتوانیم 

در بسته بندی مناسب طیف وسیعی از 
گیاهان دارویی را صادر کنیم.

او گفت: به غیر ازدمنوش هایی گیاهی 
می توان گفت مابقی محصوالت گیاهان 

دارویی به صورت ّفله صادر می شود. 
نقیبی بیان کرد: در تولید محصوالت گیاهان 
دارویی مشکل خاصی نداریم ولی حلقه 
مفقوده آن را باید در بازاریابی و صادرات 
بر اساس استانداردهای هر کشور متقاضی 
جستجو کرد تا ارزش افزوده بسیار باالیی 

در اختیار کشور خودمان قرار گیرد .
مدیرامورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی  

خراسان رضوی با اشاره به ورود برخی از 
گیاهان دارویی به کشور گفت: تا زمانی 
که واردات محصولی ارزان تر از تولید داخل 
باشد نمی توان انتظار داشت که تولید 
کنندگان به سمت کاشت و بهره برداری از 
این محصوالت عالقه ای داشته باشند و نیاز 
است تا همانند حمایت کشورهای چین 
و هند از زعفران تولیدی کشورخودشان، 
برای واردات زعفران ایرانی تعرفه 30 تا 

۴0 درصدی تعریف کرده اند .

مدیر کمربند فضای سبز شهرداری مشهد 
درحاشیه کارگروه تخصصی بررسی ظرفیتهای 
اشتغال آفرینی حوزه گیاهان دارویی 

معین اقتصادی شهرستان مشهد گفت: 
1۹ هزار هکتار از اراضی شهر مشهد در 
اختیار کمربند سبز قرار دارد که حدود 

۲۵0 گونه مرتعی ارزشمند از گونه هایی 
مانند آویشن ، بابونه ، رزماری و کتیرا در 

آن  وجود دارد .

سید مرتضی مرجانی بجستانی با اشاره ایجاداشتغال 
برای حدود۴00نفردرکمربندسبزمشهد  
افزود: همچنین درخت های کاشته شده 
مثمر و دارویی این اراضی به ۴۵ گونه 

درختی می رسد.

درکارگروه تخصصی بررسی ظرفیت های اشتغال آفرینی گیاهان دارویی خراسان رضوی مطرح شد

بازاریابی ، خشک فروشی و فراوری؛ سد بزرگ گیاهان دارویی 

مدیرامورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی تاکیدکرد

خام فروشی ،آفت جدی حوزه گیاهان دارویی است

مدیر کمربند فضای سبز شهرداری مشهداعالم کرد
منطقه ۱۹هزارهکتاری کمربندسبزمشهدآماده همکاری با فعاالن گیاهان دارویی

بانک وبیمه

خبر
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