
كاسبى جديد براى تسريع در فروپاشى خانواده ها شهيدى كه در سوريه «نهضت سوادآموزى» برپا كرد
طالق يك هفته اى پاى خاطرات همسر شهيد مهدى موحدنيا 

قدس   تبليغات مختلف با تيتر «طالق يك 
هفته اى در مشهد» در حالى فضاى مجازى 
را پــر كرده كه روند طبيعــى طالق در اين 
شهر سه تا چهار ماه طول مى كشد. تبليغات 
«طالق فورى» اين روزها زوج هاى جوان را به 

مؤسسه هايى مى رساند...

قدس  اگر جوانان ديروز در نبرد حق عليه 
باطل و در جنگ هشت ساله تحميلى خوش 
درخشيدند، جوانان نســل جديد در دفاع از 
حرم حضرت زينب(س) گل كاشته اند و امروز 
شاهد جوانانى هستيم كه در آرزوى شهادت 

در اين راه و مسير بوده و هستند...

.......صفحه 4  .......صفحه 2
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تشنگى  پشت
سدهاى مشـهد
.......صفحه 4 

گزارش عينى قدس از وضعيت ذخاير آبى

.......صفحه 4

رئيس سازمان نظام مهندسى خراسان رضوى 
در گفت و گو با قدس از يك فاجعه پرده برداشت

آسيب پذيرى 65درصد
 ساختمان هاى مشهد در مقابل زلزله

در راستاى اجراى طرح پيشگيرى
از تصادف انجام شد

توقيف 860 خودروى متخلف
در بلوار وكيل آباد

قدس    اگر قرار به بررســى ميــزان بارندگى در 
مشهد از اول سال آبى يعنى از مهرماه گذشته تاكنون 
باشد، خيلى نمى توان كارنامه بارشى را مثبت ارزيابى 
كرد چراكه از مهر تا پايان اسفند 96 در شرايطى كه 
برف قابل توجهى نباريد بارش باران هم آن قدر كم 

بود كه همه ما خطر كمبــود آب و جيره بندى آن 
را احســاس كرديم و نگرانى هايى را برايمان در پى 
داشت.  البته چشم اميد همه از جمله مسئوالن به 
آغاز بارندگى ها از فصل بهار بود. بهار اگرچه با گرماى 
زودرس خودنمايى كرد، اما از اواخر فروردين بارش ها 

آغاز شد. تا اينكه ميزان بارش در ارديبهشت آن قدر 
قابل توجه بود كه به نوعى باعث شد خيلى ها به آينده 
آبى شهر مشهد اميدوار شوند؛ غافل از اينكه چه سال 
كم آبى را تا اينجا پشت سر گذاشته اند و مخازن آبى 

شهر در ...

قدس   اگر اهل مشهد باشيد و يا به عنوان مسافر به اين شهر سفر كرده باشيد 
و گذرتان به بلوار وكيل آباد افتاده باشد، بى ترديد شاهد برخى رفتارهاى مخاطره 
آميز رانندگان در اين مسير بوده ايد. از سال ها پيش وقتى پروژه قطار شهرى اجرا 
شــد و به اصطالح مسير ايزوله شد و ترددهاى پياده ها از عرض بلوار حذف شد، 

شرايط براى آن دسته از رانندگانى كه به دنبال ...

قدس   30 تا 35 درصد ســاختمان هايى كه طى 20 ســال اخير در مشهد 
ساخته شده اند، تحت كنترل بوده و استحكام آن ها در برابر زلزله تأييد مى شود.
رئيس ســازمان نظام مهندسى خراسان رضوى ضمن اظهار اين مطلب گفت: 
35 درصد ســاختمان ها با قدمت 40 تا 50 سال بيشتر مهندسى ساز نبوده و 

سازه هاى مقاومى در ساخت آن ها بكار نرفته است...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 
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پاى خاطرات همسر شهيد مهدى موحدنيا 

شهيدى كه در سوريه «نهضت سوادآموزى» برپا كرد
��ر

تسنيم  اگر جوانان ديروز در نبرد حق عليه 
باطل و در جنگ هشت ساله تحميلى خوش 
درخشيدند، جوانان نسل جديد در دفاع از حرم 
حضرت زينب(س) گل كاشته اند و امروز شاهد 
جوانانى هستيم كه در آرزوى شهادت در اين 

راه و مسير بوده و هستند.
شهيد مدافع حرم، مهدى موحدنيا، ششمين 
شــهيد مدافع حرم سبزوار است كه در غروب 
27 آبان همزمان با شب شهادت امام رضا(ع) 
در بوكمال ســوريه به شــهادت رسيد. از اين 
شــهيد مدافع حرم فرزند 9 ماهــه اى به نام 

ابوالفضل به يادگار مانده است.
همسر اين شهيد مدافع حرم گفت: مهدى از 
همان سالى كه نخستين شهيد مدافع حرم به 
شهادت رســيد، زمزمه هاى رفتن را آغاز كرد. 
ايشــان با من و  مادرشان در اين زمينه بسيار 
صحبت كردند و دائم عنوان مى كرد اكنون به 
همان سال هايى كه امام حسين(ع) در صحراى 
كربال تنها مانده بود، برگشــتيم و حرم خواهر 

امام حسين(ع) نياز به دفاع دارد.

 ارادت باال به حضرت زينب 
همســر شــهيد موحدنيا از تأكيد اين شهيد 
به حجاب و عفاف ســخن به ميان مى آورد و 
مى  گويد: شــهيد موحدنيا براى حجاب ارزش  
بســيار وااليى قائل بود به طــورى كه اگر در 
خيابان يا در فاميل كســى حجاب مناســب 
نداشت، با زبانى شيرين و بامحبت وى را قانع 
و در واقع امر به معروف و نهى از منكر مى كرد.
در ســال 1392 همزمــان بــا تولد حضرت 
زينــب(س) عقد كرديم و  از همــان روزهاى 
ابتداى زندگى فهميدم مهدى ارادت خاصى به 
حضرت زينب(س) دارد و هر ساله در سالروز 

تولد حضرت زينب(س) ايستگاه صلواتى برپا 
مى كرد. ارادتش به حضرت زينب(س) عشقى 
باالتر از بودن در كنار خانواده بود و سرانجام به 

سوريه رفت.

 ابوالفضل و بى قرارى هايش
شهيد مهدى موحدنيا در زمان تولد فرزندش 
فقط تا 15 روز در كنار ابوالفضل ماند و دوباره 
به سوريه بازگشت. همسر شهيد از دلتنگى هاى 
پدر و پســر مى گويد: مهدى زمانى كه سوريه 
بود هر وقت تماس مى گرفت از دلتنگى هايش 

براى ابوالفضل مى گفت، زمانى كه ابوالفضل 6 
ماهه شــده بود آخرين ديدار پدر و پسر بود، 
اكنون ابوالفضل 9ماهه اســت و بسيار بى قرار 
و  دلتنگ  پدرش اســت و دائماً مقابل عكس 
پدر مى  ايستد.اين همسر شهيد ادامه مى دهد: 
اگر شهيدان مدافع حرم به دفاع برنمى خاستند، 
اكنون بايد در مرزهاى ايران مى جنگيديم. مهدى 
هيچ وقت غيرت و مردانگــى اش اجازه نمى داد 
ناموس و كشورش در بى امنيتى قرار گيرد. حتى 
ايشــان عالوه بر نبرد با داعشيان، چادر نهضت 
سوادآموزى در ســوريه برپا كرده و 900 نفر از 

رزمندگان را آموزش داد.

 روايتى از آخرين ديدار
همســر شــهيد در مورد آخرين ديدار اين گونه 
تعريف كرد: بار آخرى كه آقا مهدى به ســبزوار 
آمدند، من و مادرشــان تصميــم گرفتيم مدت 
بيشــترى آقا مهدى را در ســبزوار نگه داريم تا 
ابوالفضل هم بيشتر پدرش را ببيند، اما بازهم موفق 
نشــديم و مهدى فرداى آن روز مجدد اعزام شد، 
زمان اعزام به من گفت: اين بار انشــاء اهللا شربت 

شهادت را سر مى كشم و من جدى نگرفتم، اما...

در حوالى امروز2

 اجراى طرح «تاكسى آسمانى» 
با مشاركت تاكسيرانان خير

قدس: مديرعامل ســازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانى 
شهردارى مشهد از اجراى طرح تاكسى آسمانى با مشاركت 

خيران تاكسيران مشهدى خبر داد.
مهــدى علوى مقدم گفت: طرح تاكســى آســمانى با هدف 
شناســايى و ســاماندهى تاكســيرانان خيــر مشــهدى و 
سرويس دهى رايگان به بيماران، معلوالن و سالمندان كم توان 

مالى اين شهر به مرحله اجرا درآمده است.
وى با اشاره به سرويس دهى رايگان تعدادى از تاكسيرانان خير 
مشهدى به بيماران دياليزى نيازمند، توضيح داد: سرويس دهى 
روزانه و با همكارى بيمارســتان فوق تخصصى منتصريه به 

صورت هفته اى يك سرويس رفت و برگشت انجام مى شود. 
وى به سرويس دهى به معلوالن و سالمندان اشاره كرد و افزود: 
اين ســرويس دهى ويژه زيارت حرم مطهر، گشت و گذار در 
پارك و رفتن به ســينما به صورت يك روز در هفته صورت 
مى گيرد. علوى مقدم در خصوص تعداد تاكسى هاى آسمانى 
كه تاكنون در اين طرح مشاركت كردند، اظهار كرد: تاكنون 
35 تاكســى براى 10 بيمار دياليزى و30 معلول و سالمند 
ساماندهى شده اســت. وى به سرويس دهى حدود 700 نفر 
ساعت در هفته اشاره كرد و گفت: اين سرويس دهى به صورت 

رايگان، خيرخواهانه و خودجوش انجام مى پذيرد.
علوى مقدم با اشاره به سرويس دهى صلواتى تاكسيرانان، بيان 
كرد: تعداد 100 تاكسى سمند و ون به عزاداران در شب هاى 

قدر خدمت رسانى خواهند كرد.

 «نغمه هاى رحمت» در مشهد

مهناز خجسته نيا: اولين دوره آموزش مداحى (سطح مقدماتى) 
به صورت حضورى و مجازى در قالب طرح نغمه هاى رحمت به 

يمن ماه مبارك رمضان در مشهد كليد خورد.
مدير سايت امام هشــت در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اعالم 
ايــن خبر گفت: اين دوره 30 روزه به صــورت رايگان از ابتداى 
ماه مبارك رمضان آغاز شــده و تا بيست و نهمين روز از اين ماه 
ادامه خواهد داشت. احمدزاده رده هاى سنى اين دوره را نوجوانان، 
جوانان و بزرگســاالن اعالم كرد و افزود: اين دوره آموزشى همه 
روزه حتى روزهاى تعطيل از ساعت 17 تا 18:30 در سالن آمفى 
تئاتر فرهنگسراى قرآن و عترت شهردارى مشهد واقع در ميدان 
امام حســين (ع)، خواجه ربيع 7، (داخل بوســتان بهار) برگزار 
مى شود. وى با بيان اينكه استاد رضا يعقوبيان از استادان مجرب 
مداحى و شعر آيينى، مدرس اصلى اين دوره است، گفت: در اين 
دوره ميزبان حضور ســاير استادان نيز خواهيم بود. وى از امكان 
اســتفاده از اين آموزش ها به صورت آنالين و از طريق سايت و 
صفحه اينستاگرامى سايت امام هشت خبر داد و افزود: اين دوره با 
مشاركت سايت امام هشت و با همكارى مجمع الذاكرين حسينى 
مشهد و فرهنگسراى قرآن و عترت شهردارى مشهد برگزار شده 
اســت. به گفته وى اين آموزش ها چون در قالب اولين دوره ارائه 
مى شــود بدون سطح بندى و بيشــتر به اصول و فنون و مسائل 

عمومى آموزش مداحى متمركز شده است.
مدير سايت امام هشت در ادامه با اشاره به ميزبانى طرح نغمه هاى 
رحمت در نمايشگاه قرآن مشهد واقع در ميدان شهدا گفت: در 
غرفه ســايت امام هشت اين نمايشگاه در طبقه منهاى يك نيز 

امكان ثبت نام متقاضيان اين دوره فراهم است.

 ساخت يك فيلم با موضوع حفظ 
سنت ها در تربت جام

تربت جام ـ خبرنگار قدس:كارگردان فيلم كوتاه «پا ديَره 
اى» از ســاخت اين فيلم با موضوع حفظ سنت هاى مراسم 
جشن عروسى تربت جام در روستاى تيمنك از توابع بخش 

مركزى تربت جام خبرداد. 
احمد منصورى در گفت و گو با قدس گفت: اين فيلم با موضوع 
مســتند داستانى و در راســتاى حفظ سنت هاى تربت جام 
ساخته مى شود و نگاهى دارد به وضعيت گذشته مراسم هاى 
جشن عروسى كه با كمترين هزينه انجام مى گرفت و در حال 

حاضر اين سنت هاى منطقه در حال فراموشى است.
وى گفت: توجه به ســبك زندگى اسالمى ـ ايرانى مى تواند 
هزينه هــاى جوانان را براى زندگى مشــترك كاهش دهد و 
اكنون تجمالت بخصوص موسيقى هاى غربى همچون «دى 
جى» با فرهنگ هاى منطقه همخوانى نداشــته و الزم است 
فرهنگ اصيل شهرستان همچون مراسم (پا ديَره اى) كه براى 
جشن هاى عروســى در گذشته كاربرد فراوانى داشته، دوباره 

احيا شود.
وى به ويژگى هاى اين فيلم اشــاره كرد وگفت: اين فيلم در 
دو روســتاى تيمنك و جهان آباد به مدت پنج روز با عوامل 
حرفه اى ســينما در حال تصويربردارى است و با 15 نفر در 

قالب تيم حرفه اى اين فيلم كوتاه ساخته خواهد شد.

 تنها دانش آموز شهرستانى راه يافته به 
مسابقات جهانى فيزيك از كاشمر

قدس: هادى عزيزى از كاشمر تنها دانش آموز شهرستانى 
در كشــور بود كه نامش در جمع اعضاى تيم ملى المپياد 

فيزيك اعزامى به مسابقات 2018 پرتغال قرار گرفت.
معاون مقطع متوســطه آموزش و پرورش كاشــمر گفت: 
هادى عزيزى از دبيرستان شهيد بهشتى كاشمر به همراه 
چهــار نفر ديگر از تهــران از 30 تير تا هفتــم مرداد در 

مسابقات جهانى المپياد فيزيك پرتغال حضور مي يابند.
عزت اهللا طاهريان افزود: پارسال 10 نفر به عنوان افراد برتر 
المپياد فيزيك در كشور انتخاب شدند كه هادى عزيزى از 
كاشــمر در سى امين المپياد فيزيك ايران موفق به كسب 

مدال طال شد.
وى گفت: در ارزشيابى صورت گرفته براى تيم ملى المپياد 
فيزيك ايران، چهار نفر از تهران و يك نفر از كاشمر براى 

شركت در مسابقات جهانى فيزيك انتخاب شده اند.
معاون مقطع متوســطه كاشــمر افزود: دو سال قبل هم 
دانش آموزى از كاشمر توانست در رشته نجوم مدال نقره 

جهانى را به دست آورد.

 تشرف 300 كارتن خواب  بهبوديافته 
 به زيارت حرم امام رضا

قدس:معاون پيشــگيرى بهزيستى خراسان رضوى گفت: 
براى كمك به درمان معتادانى كه در مراكز ترك اجبارى 
نگهدارى مى شــوند زيارت حرم امام هشــتم(ع) و حضور 
در مراســم و برنامه هاى فرهنگــى مذهبى در نظر گرفته 

شده است.
 مســعود هنربخش افــزود: كار فرهنگــى و درمان هاى 
روان شناختى درازمدت، شرط قطعى بازگشت معتادين به 
زندگى اجتماعى اســت و مراسم مذهبى و آرامش بخش، 

نقش مهمى در درمان اين افراد دارد.
وى خاطر نشان كرد: معتادين بخصوص افراد كارتن خواب 
به آخر خط رســيده اند يعنى در شرايطى هستند كه روان  
و ذهنشــان به نهايت آسيب ديدگى رســيده و به همين 
جهت، بايد پس از ســم زدايى و ترك مصرف، كار درمانى 
درازمــدت براى آن ها انجام شــود تا بتواننــد به زندگى 

اجتماعى برگردند.
وى گفت: به صورت ميانگين حدود 1700 نفر معتاد در 9 
مركز ماده  16 در مشهد تحت مراقبت و درمان هستند كه 
يكى از اين مراكز به خانم ها اختصاص دارد و بقيه مردانه 
است. وى با بيان اينكه هفته  گذشته 300 نفر از ساكنين 
اين مراكز تحت الحفظ و با هماهنگى دســتگاه قضايى به 
حرم اعزام شــده اند، گفت: اميدواريم شــرايط به گونه اى 
پيــش برود كه بتوانيم همه  اين عزيزان را از نعمت زيارت 
حرم و شــركت در مراســمات مذهبى كه موجب تقويت 

روحيه و آرامش روان آن ها مى شود برخوردار نماييم.
هنربخش تأكيد كرد: براى تقويت شــانس بازگشــت اين 
عزيــزان به زندگى اجتماعى، در صدد هســتيم كه تعداد 
خانه ها ى بين راهى را گسترش دهيم كه بيماران ترخيص 
شــده از مراكز اجبــارى براى ورود بــه زندگى اجتماعى 
و بازگشــت بــه كار و خانواده، بتواننــد مدتى را با كمك 
مــددكاران در اين مراكز بگذرانند و به وضعيت پايدارترى 

برسند.

 جشنواره «شهر خدا» امروز به كار خود 
پايان مى دهد

قدس:جشنواره داستان نويسى «شهر خدا» امروز در مشهد به 
كار خود پايان مى دهد. در اين مراســم كه با پاس داشــت سوم 
خرداد؛روز مقاومت، ايثار و پيروزى همراه اســت، منصور انورى، 
مليحه بذرى، جواد نعيمى و جمعى از نويســندگان خراســانى 
حضور خواهند داشــت. اختتاميه جشنواره «شهر خدا» امروز از 
ساعت 17/30 همراه با ضيافت افطار در حسينيه هنر مشهد واقع 

در شهيد مدرس 4 برپا خواهد شد.

دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر 
خراسان رضوى:

 گروه هاى تذكر زبانى
 در اطراف حرم رضوى فعال هستند

ايرنا: دبير ســتاد امر به معروف و نهى از منكر خراســان 
رضوى گفت: بــه طور ميانگين روزانه 100 نفر در اطراف 
حرم امام رضا(ع) طرح «طاليه داران امر به معروف و نهى 

از منكر» را اجرا مى كنند.
ســيدعبداهللا ارجائى افزود: با تجربه موفقى كه در فاصله 
20 روز فعاليت نوروزى طاليه داران امر به معروف و نهى 
از منكر ثبت شد، اين روند در ماه مبارك رمضان نيز ادامه 
دارد. وى با بيان اينكه در نوروز امســال 939 نفر از طاليه 
داران معروف 76 هزار تذكر زبانى دادند، افزود: هيچ كدام 

از اين تذكرها منجر به تشكيل پرونده نشده است.
وى گفت: فرهنگ ميزبانى، اقتصاد مقاومتى، اســتفاده از 
كاالى ايرانى، مبارزه با دخانيات و ترويج فرهنگ عفاف و 
حجاب از محورهاى فعاليت طاليه داران معروف در نوروز 
امســال بود و در ماه رمضان نيــز همين محورها در كنار 

مبارزه با روزه خوارى علنى، اجرا مى شود.
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قدس مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس خراسان رضوى گفت: 433 شهيد، سهم خراسان 

از عمليات آزادسازى خرمشهر قهرمان بود. 
سردار اكبر نجاتى در نشست خبرى خود با اصحاب رسانه 
اظهار داشت: خرمشهر در تاريخ كشور ما چهار بار اشغال 
شد كه دوبار آن توسط عثمانى ها و دو بار ديگر هم توسط 
انگليســى ها بود و بخش هاى زيادى از اين نقطه از ايران 
عزيز در هر نوبت كسر شد و تنها در دوران جنگ تحميلى 

بود كه ذره اى از اين خاك كسر نشد.
وى افزود: در ساعت 10 دقيقه بامداد سى ام ارديبهشت 
ماه ســال 61 عمليات بيت المقدس با هدف آزادسازى 
خرمشــهر آغاز شد و در روز سوم خرداد ماه همان سال 

خرمشهر، شهر خون و قيام آزاد شد.
مديركل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
خراسان رضوى با بيان اينكه چهار لشكر و تيپ خراسانى 
در عمليات بيت المقدس نقش آفرين بودند، خاطرنشان 

كرد: اين لشــكرها و تيپ ها شامل لشكر 77 پيروز ثامن 
 االئمه(ع)، تيپ 18 جواد االئمه(ع)، نيروى هوايى و تيپ 

21 امام رضا(ع) بودند.
به گزارش تســنيم نجاتى تصريح كرد: در راســتاى 
بزرگداشــت نام و ياد شــهدا و ايثارگــران عمليات 
بيت المقدس ويژه برنامه هاى سى وششــمين سالگرد 

آزادســازى خرمشــهر در قالب بيش از 1000 ويژه 
برنامه برگزار مى شــود كه شــاخص هاى آن شــامل 
برگــزارى صبحگاه مشــترك، آيين شــكرگزارى در 
حرم مطهر رضوى و ســخنرانى توليت آستان قدس 
رضوى در جمــع فرماندهان و رزمنــدگان عمليات 
بيت المقــدس، برگزارى جلســات قرآن بــا نام ياد و 
شهداى واالمقام در تمامى مجموعه ها و دستگاه هاى 
اجرايى، بيان افتخارآفرينى هاى رزمندگان اســالم در 
فتح خرمشــهر در مصلى هاى نماز جمعه و مساجد، 
برگزارى جلسه نقد كتاب چشمه جنگ توسط آستان 

قدس رضوى و غيره است.
وى ضمن گراميداشــت نام و ياد شــهداى عمليات 
بيت المقدس، گفت: شهيدان خادم الشريعه و چراغچى 
از فرماندهان شاخص اين عمليات بودند و در عمليات 
بيت المقدس و در راه آزادسازى خرمشهر 433 شهيد 

خراسانى تقديم شد كه باالترين آمار را داشت.

على محمدزاده  اگر اهل مشهد باشيد و يا به عنوان مسافر به اين شهر سفر كرده باشيد و 
گذرتان به بلوار وكيل آباد افتاده باشد، بى ترديد شاهد برخى رفتارهاى مخاطره آميز رانندگان 

در اين مسير بوده ايد.
از سال ها پيش وقتى پروژه قطار شهرى اجرا شد و به اصطالح مسير ايزوله شد و ترددهاى 
پياده ها از عرض بلوار حذف شــد، شرايط براى آن دســته از رانندگانى كه به دنبال يافتن 
مسير هاى مستقيم بدون مانع براى انجام حركت هاى خطرناك خود بودند، مهيا شد و آرام 

آرام شاهد افزايش تخلفات رانندگى و به طور خاص رانندگى هاى پر خطر بوديم.
با مراجعه به آرشــيو اخبار حوادث اين محور به موارد متعددى برمى خوريم كه اتفاق هاى 
تلخى همچون ســوختن چند جوان در داخل يك خودرو پس از برخورد به گارد ريل از آن 

جمله است.
آنچــه بيش از هر چيز ديگرى شــهروندان عبورى از اين محــور را نگران مى كرد، حركت 
سرسام آور خودروها در ساعت هاى پايانى شب بود و بر اساس گزارش هاى پليس در سال هاى 

اخير شاهد توقيف خودروهايى بوديم كه با سرعت 200 كيلومتر و بيشترحركت مى كردند.
هر چند در سال هاى اخير اقدام هاى خوبى از قبيل نصب دوربين هاى ثبت تخلفات و حضور 
مأموران پليس راهور در اين مسير انجام شده، اما همچنان به عنوان پرخطرترين محور درون 

شهرى مشهد مى توان از بلوار وكيل آباد ياد كرد.

آغاز طرحى نو
در دادستانى مشهد طى سال هاى گذشته اقدام هايى هم معطوف به كاهش تصادفات انجام 
شد و به طور خاص از سال 91 برنامه هاى متعددى براى برخورد با رانندگان پرخطر وتخلفات 

حادثه ساز اجرا شد كه شامل تمام نقاط شهر مى شد.
اما اواخر ســال گذشــته طرح ويژه اى در دســتور اجرا قرار گرفت؛ طرحى آزمايشى به نام 
پيشگيرى از تصادفات در بلوار وكيل آباد كه از نهم اسفند كليد خورد و قرار بود با چند تخلف 
حادثه ساز برخورد جدى ترى صورت بگيرد، بر همين اساس با گذشت 80 روز از اجراى اين 
طرح با سيد هادى شريعت يار، سرپرست دادسراى ناحيه 6 مشهد گفت و گويى انجام داده ايم 

كه در ادامه مى خوانيد.

آمارهاى دلگرم كننده
سيد هادى شريعت يار در ابتدا مى گويد: پيش از هر نكته اى 
بايد باور داشته باشيم كه اصالح رفتارهاى اجتماعى آرام آرام 
صورت مى گيرد و نبايد انتظار داشته باشيم رفتار يا فرهنگى 

را كه سال ها تداوم داشته در عرض چند ماه اصالح كنيم. 
وى مى افزايد:بــا تمام اين اوصاف آنچه در چند ماه اخير 
در بلــوار وكيل در خصوص اصالح رفتار رانندگان صورت 
گرفته، مثبت و دلگرم كننده بوده و هر روز شــاهد بهتر 
شــدن وضعيت هستيم، ولى مسلماً تا رســيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم.او ادامه 
مى دهد: اينكه هنوز رانندگانى هســتند كه با ســرعت زياد و يا حركت هاى نمايشى 
موجب نگرانى شهروندان مى شوند، مورد قبول ما نيز هست و در صدد ادامه اين طرح 
هستيم تا تخلفات در اين محور به حداقل برسد. شريعت يار اظهار مى دارد: به استناد 
آمار اعالمى از ســوى مراجع رســمى و گزارش هاى ميدانى در مجموع آمارها، شاهد 
كاهش قابل قبول تخلفات و حوادث رانندگى بوده ايم، همچنين عالوه بر اينكه در تمام 
ايام كنترل نامحســوس محور صورت مى گيــرد واز طريق دوربين هاى نظارتى و ثبت 
تخلفات با رانندگان خاطى برخورد مى شود، در هر هفته طرح هاى خاصى هم به اجرا 
گذاشته مى شود به طور مثال يكى از معضالت اصلى اين محور ترافيك روزهاى پايانى 
هفته بوده، ولى در مدت كوتاهى از اجراى اين طرح به دليل حضور بيشــتر مأموران 

پليس و اقدام هاى جانبى شاهد روان تر شدن ترافيك در روزهاى تعطيلى بوده ايم.

توقيف 860 خودرو
معاون دادستان و سرپرست دادسراى ناحيه 6 مشهد مى گويد:از زمان آغاز اجراى طرح تا 23 
ارديبهشت جارى 27 هزار و682مورد اعمال قانون براى رانندگان متخلف صورت گرفته كه 

توقيف 860 دستگاه خودرو از جمله اين موارد است.
شــريعت يار مى افزايد:خوشــبختانه در بخش تصادفات هم كاهش آمار داشتيم؛ تصادفات 
جرحى 19 مورد بوده كه در مدت مشابه سال پيش 38 مورد بوده است، يك مورد تصادف 
فوتى رخ داده كه در مدت مشابه سال گذشته سه فقره بود كه حتى اگر بگوييم نجات جان 
يك نفر تنها نتيجه اين طرح باشد، باز هم جاى افتخار دارد، ولى با تمام اين اوصاف هر چند 
پليس راهور مشاركت جدى در اين طرح دارد، ولى اگر اندكى بيشتر شاهد حضور مأموران 

باشيم، قطعاً نتايج بهترى به دست خواهيم آورد.

مردم پليس باشند
شــريعت يار با اشاره به ضرورت همكارى بيشتر مردم در اجراى اين طرح مى گويد:با توجه 
به راه اندازى كمپين «شهر بدون تصادف» هر شهروند مى تواند نقش يك مأمور نامحسوس 
پليس را بازى كند و در صورت مشاهده هر گونه رفتار مخاطره آميز رانندگان از طريق تلفن 
همراه خود فيلم تخلف مربوطه را گرفته وبه سامانه اين كمپين بفرستند تا برابر قانون با آنان 
رفتار شود، البته او متذكر شد رانندگان هنگام رانندگى نبايد از تلفن همراه استفاده كنند و 
سرنشينان بايد فيلم و عكس تهيه نمايند. رئيس كارگروه پيشگيرى از تصادفات دادستانى 
مشهد، مى گويد: تنها خواسته ما از شهروندان رعايت قوانين رانندگى است؛ اينكه بين خطوط 
حركت كنند وحين رانندگى از تلفن همراه استفاده نكنند و بر اساس تابلوهاى نصب شده 
سرعت خود را هماهنگ نمايند (حتى آرام تر از سرعت تعيين شده حركت نكنند) فقط به 
ســود خودشان است؛ چراكه ايمن تر و ســريع تر به مقصد مى رسند. وى ادامه مى دهد: اگر 
رفتارهاى عمومى قانونمند فراگير شود، تعداد محدود رانند گانى كه در ساعت هاى پايانى شب 
و يا در ساعت هاى خاصى اقدام به رانندگى هاى مخاطره آميز مى كنند، خود به خود يا رفتار 
خود را اصالح مى كنند، يا در صورت تكرار در كوتاه ترين زمان شناســايى مى شوند و تحت 
پيگرد قرار مى گيرند. آنچه مسلم است در يك تصادف جرحى و فوتى صدمات جبران ناپذيرى 
به تعدادى از شهروندان وارد مى شود كه اگر اقدام هاى پيشگيرانه از قبيل همين طرح ها اجرا 

شود، خواهيم توانست از بروز ويا حداقل ازافزايش اين حوادث جلوگيرى كنيم.

433 شهيد؛ سهم خراسان رضوى از عمليات «آزادسازى خرمشهر»

در راستاى اجراى طرح پيشگيرى از تصادف انجام شد

توقيف 860 خودرو متخلف در بلوار وكيل آباد
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کان با �ش
 روزه از نظر علم طب (پزشكى)

دهان روزه دار، زبان، گوش، چشم، دست ها، پاها و همه اعضاى او 
روزه دار باشد و حضور قلب شرط آن است.

جنبــه مــادى روزه باخبرشــدن از وضــع  فقــرا، يتيمان و 
همسايه هاست.

1- انسان متشكل از دو بخش جسم و جان است؛ جسم انسان 
پايه اش اسكلت و بعد به پنج بخش و يا دستگاه ها تقسيم مى شود.

1- دستگاه هاضمه. 2- دستگاه خون. 3- دستگاه تنفسى.
4- دستگاه تناسلى. 5- دستگاه عصبى.

همه اين بخش ها به خاطر امرار حيات به تغذيه و نيرو ضرورت 
داشته، آن تغذيه و نيرو بايد از راه دهن كه جزو سيستم و بخش 
دستگاه هاضمه است، صورت بگيرد. اگر دستگاه هاضمه درست 
كار نكرد، فعاليتش مختل و غيرعادى كه آن را به طبابت (مرض) 
گويند دچار مى شود. هاضمه به شكل درست بايد صورت بگيرد 
كه از نظر خوراكى افراط و تفريط وجود نداشته، در غير آن سوء 
هاضمه مطرح اســت. اكثر امراض دستگاه هاضمه بر اثر عوامل 

زير است: 
1- عــدم تعــادل در خــوردن. 2- نبودن فعاليــت فيزيكى. 
3- بى وقت خوردن. 4- غذاى نامناســب. 5- نداشــتن ميل يا 
اشتها به غذا. 6- مصرف مشروبات گازدار (نوشابه ها). 7- سيگار و 
دخانيات. 8- خوابيدن هنگام با سيرى. 9- غذاهاى چرب، ترش 

و دير مانده.
عوامل ذكر شده انواع امراض از جمله اسيديته، ورم معده، قرحه 

اثنى عشر و التهاب كولون ها (امعاء) را به همراه دارد.
گرچه موضوع قندخون عوامل ديگرى چون ژنتيكى (ارثى) هم 

دارد، ولى قطعاً مصرف نادرست قند تأثير دارد.
معــده در وقت غذا افرازات را ترشــح مى كند كه آن را اســيد 

مى گويند البته توام با امزايم هاست.
پمپ كردن زياد اسيد معده را اسيديته (تيزابى) مى كند كه بعد 
به ورم معده و از آن پس به قرحه (زخم) تبديل مى شود كه اگر 
درســت تداوى و پرهيز درست به موقع نشود به كانسر تبديل 

مى شود.
به اثبات رسيده كه عامل آن اختالل ها موارد ذيل است:

1- پرخورى و يا نادرست خوردن غذا.
2- مصرف بيش از حد كربو هيدرات (قندها)، شحميات (روغن)، 
نمك ها امراض گوناگون را به وجود خواهد آورد كه عبارتند از: 1- 
كلسترول 2- ترى گليسريد (چربى خون) بوده و خيلى خطرناك 
مى باشد كه اكثر سكته هاى مغزى از مقادير چربى زيادى در خون 

بوده كه منجر به مرگ هم مى شود.
3- خوردن و يا مصرف بيش از حد قند سبب عارضه لوزالمعده 
گرديده كه به ســبب عارضه آن دستگاه كوچك و حياتى، قند 
اضافى به خون داخل شــده فرد به ديابــت (مرض قند) مبتال 
گرديده كه نسبت عدم رعايت اصول طبى سبب كورى، سكته 

و حتى مرگ آن بيمار مى شود. 
4- مصــرف زيادى نمك ها نيز خالى از خطر نبوده؛ زخم معده، 
اثنا عشر، طحال، رشد و فعاليت افراطى دماغ چون حساس بودن، 
بهانه جو بودن، كوچك بودن استخوان ها و حتى كم خونى هاى 

حاد، خستگى زودرس گزارش شده است.
5- كلســيم آن ماده مهم و حياتى را نيز بايد به شــكل اعتدال 
مصرف كرد، نبودن و كم بودنش پوكى اســتخوان و بى حالى را 
به وجود آورده، مصرف زيادش ســبب ايجاد سنگ ها در كليه و 

اسكلروز (تنگ شده وريدها) مى گردد.
به امراض ذكر شده تداوى مستقل وجود نداشته، مگر اينكه رژيم 
غذايى درست گردد و آن همان كم خورى و در وقت اشتها غذا 
خوردن است، از آن جهت گرفتن روزه كه در حقيقت استراحت 
دادن به دستگاه هاضمه، دستگاه تنفسى، دستگاه عصبى و يا كل 
بدن اســت تا ذخيره هاى در بين دو دستگاه هاضمه و خون به 
مصرف رسيده و آن هر دو دستگاه از حمل اضافى 11 ماهه آن 
ذخيره ها راحت گردد. روزه در از بين بردن امراض فوق و يا پايين 
آوردن آن نقش بسزايى دارد كه به هيچ قيمت نمى توان دارو و يا 

شئ را جايگزين آن كرد.

 جمع آورى5 هزار متكدى 
از سطح شهر مشهد 

ايرنا- معاون خدمات و محيط زيست شهردارى مشهد گفت: 
5071 متكدى در بازه زمانى 13 ماه از ســطح اين كالنشهر 

جمع آورى و ساماندهى شدند.   
خليل اهللا كاظمى افزود: 595 نفر از اين متكديان در فروردين 

امسال و مابقى پارسال جمع آورى شده اند.
وى گفت: بيشترين تعداد متكديان جمع آورى شده با 1447 
نفر مربوط به منطقه 2 شــهردارى، به عنوان گسترده ترين 

منطقه شهر مشهد بوده است. 
وى با بيان اينكه 1246 نفر از اين متكديان زن و مابقى مرد 
بوده اند، وى خاطرنشان كرد: 2506 نفر از متكديان همچنين 

معتاد بودند كه به مراكز ترك اعتياد منتقل شدند.
كاظمى ادامه داد: همچنيــن 34 نفر از متكديان به مراجع 
قضايى معرفى شــدند، 15 نفر به كميته امداد و 21 نفر به 
بهزيستى انتقال يافتند، 44 نفر نيز اتباع خارجى بودند كه به 

اردوگاه اتباع خارجه تحويل شدند.
معاون خدمات و محيط زيست شهردارى مشهد افزود: مابقى 

نيز يا تحويل خانواده شدند و يا با اخذ تعهد ترخيص شدند.

 قطار تغييرات مديريتى به اليت رسيد

مهر: شركت پرحاشــيه اليت كه يكى از باالترين ميزان 
نارضايتى هــاى مــردم از فعاليت در مشــهد را به خود 
اختصاص داده است، ســرانجام تن به تغييرات مديريتى 

داد.
سرانجام يك سال پس از روى كار آمدن شوراى پنجم و 
شــهردار جديد، تغييرات مديريتى به شركت اليت رسيد 
تا شايد تغيير در روند كارى از نارضايتى هاى مردم از اين 

شركت پر حاشيه بكاهد.
روز گذشته، مراســم تكريم سيد حسين هاشمى زادگان 
برگزار و محمد مهدى اسدى كه چندى پيش به عضويت 
هيئت مديره اين شركت درآمده بود به عنوان مديرعامل 

جديد معارفه شد. 
اســدى داراى مدرك كارشناسى ارشــد برق الكترونيك 
بوده و مديريت پروژه هوشمند سازى زيرساخت دانشگاه 

فردوسى را در كارنامه خود دارد.

 74 روستاى شهرستان مشهد دهيار 
ندارد

قدس:فرماندار مشهد بر هماهنگى سازمان هاى ذى ربط 
در اجراى طرح هاى روستاها و نظارت دقيق برهزينه كرد 
تأكيد كرد و گفت: در شهرستان مشهد 74 روستاى فاقد 
دهيارى وجود دارد كه 20 روســتا در بخش رضويه، 11 
روســتا در بخش احمدآباد و 43 روستا به بخش مركزى 

مشهد تعلق دارد.
نوروزيان كه در كميته برنامه ريزى شهرســتان مشــهد 
ســخن مى گفت،  افزود: باتوجه بــه اولويت هاى ابالغى و 
مشكالت موجود و محدوديت منابع بايد تصميماتى اتخاذ 
شود كه بيشترين بازدهى راداشته باشد تا بهترين نتيجه 

براى روستاييان نيز فراهم آيد.
الزم به ذكر اســت در اين جلســه ضمن اعــالم ميزان 
اعتبارات تخصيصى از محل ارزش افزوده، براى توزيع اين 
اعتبارات بين روستاهاى فاقد دهيارى بويژه در روستاهاى 
باالى 20 خانوار و بر اساس اولويت هاى مشخص شده در 
دســتورعمل ابالغى تا سقف حداكثر 100 ميليون تومان 

براى هر روستا تصميم گيرى شد.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

188,800

2,020,000

1,900,000

970,000

560,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ  �    رخ
  پاسخگويى براى اگو 

شــركت آب و فاضالب چرا جواب مردم در مورد دريافت پول 
فاضالب از خانه هايى كه به اگو متصل نيستند را نمى دهد. 

915...4023

  5 سال در انتظار يارانه
مدت پنج ســال اســت كه ازدواج كرده ام و يارانه من وهمسرم قطع است و سه سال است كه 
صاحب فرزند شده ام و به استاندارى و فرماندارى و ستاد هدفمند سازى يارانه ها مراجعه كرده ام، 
اما كسى جوابگو نيست و مى گويند بايد صبر كنيد تا سايت باز شود. يعنى پنج سال است كه 

سايت باز نشده!
905...3277

  بلوار صبا تاريك است
بلوار صبا واقع در ســيدى از داشتن روشنايى محروم است و شبى نيست كه به علت تاريكى 
بولوار تصادف خسارتى و جرحى نداشته باشه. ان شاءاهللا با پيگيرى شما اين به گوش مسئوالن 

برسد و رسيدگى كنند.
901...8084

  اطالع رسانى عملكرد شركت آب و فاضالب
بايد شركت آب و فاضالب مشهد ملزم گردد، هر ماه طى اطالعيه اى 
عمومــى در روزنامه هاى محلى مشــهد، اقداماتى را كه در جهت، 
ايجاد تصفيه خانه هاى آب و جايگزين كردن پساب مشهد به جاى 
چاه هاى آب كشاورزى انجام داده، اطالع رسانى كند، تا در صورت 
كمكارى اداره مذكور، دســتگاه نظارتى، اقدام قانونى در قبال اين 
كم كارى انجام دهد. كشاورزى در اطراف مشهد، فقط با پساب تصفيه شده مشهد، مجاز است، 
نه با آب شرب شيرين سفره زيرزمينى مشهد! شركت آب و فاضالب مشهد، بايد از قالب سنتى 
كه كاغذ بازى ادارى است، خارج شود و عمأل خط جايگزينى پساب با چاه هاى آب را اجرايى 
كند. شــايد جبران اشتباه هاى گذشته را بكند. هزينه كردن هزاران ميليارد براى آوردن آب از 

درياى عمان و كوه هاى هزار مسجد را رها كنيد! روى پساب كار كنيد.
915...0396

  جوابيه اتوبوسرانى
در پاسخ به پيام شهروند محترم مندرج در شماره 8687 مورخ 97/02/27 با موضوع: «حمل 
و نقل ســليقه اى؛ االن توى ترافيك بولوار خواجه ربيع هستم. بيشتر خودروها تك سرنشين 
هستند. از چند نفر پرســيدم چه اجبارى هست خودرو شخصى را بيرون بياريد، اتوبوس كه 
هســت! همه گفتند سيستم حمل و نقل عمومى مشهد سليقه اى است و ربطى به نياز مردم 
ندارد، نمونه اش ون هاى خط حرم كه محرم و نامحرم ندارد، آيا شهردار و شوراى شهر ناموس 
خودشان را با اين ون ها مى فرستند حرم زيارت؟» به استحضار شهروند محترم مى رساند داخل 
مينى بوس ها محل اســتقرار خواهران و برادران تفكيك گرديده است و ناوگان مينى بوس در 
خطوطى به كارگيرى مى شود كه از ميزان ظرفيت پايين مسافرى برخوردار است يا امكان تردد 

اتوبوس در قسمتى از معابر خط مربوطه امكان پذير نيست.

  پاسخگويى براى اگو 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع 
مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

هنگامه طاهــرى  30 تــا 35 درصد 
ســاختمان هايى كه طى 20 سال اخير در 
مشهد ساخته شده اند، تحت كنترل بوده و 
استحكام آن ها در برابر زلزله تأييد مى شود.
رئيس ســازمان نظام مهندســى خراسان 
رضوى ضمن اظهار ايــن مطلب گفت: 35 
درصد ساختمان ها با قدمت 40 تا 50 سال 
بيشتر مهندســى ســاز نبوده و سازه هاى 
مقاومى در ســاخت آن ها بكار نرفته است. 
به اين مقدار 30 درصد خانه هاى حاشــيه 
شهر را هم بايد اضافه كنيم كه بدون پروانه 
و نظارت و كنترل ســاخته شــده اند و فاقد 

مقاومت هستند.

 دولت متولى ساخت و سازها
حسين  مهندس 
كامران ديسفانى 
ابالغيه  تأييد  با 
و  راه  وزيــر 
ى  ز ســا شهر
مســئوليت  كه 
استحكام و تأييد 
ساختمان ها را به شهردارى ها تفويض كرده، 
بيان داشت: من همواره موافق اين بودم كه 
بايد كنترل ســاختمان به عهده دولت باشد 
نه يــك ان جى او. بدين ترتيــب ارائه اين 
مسئوليت به شهردارى ها كار صحيحى است 
كه در حال حاضر موجب اختالف نظر دكتر 
آخونــدى وزير راه و شهرســازى و فرج اهللا 
رجبى رئيس سازمان نظام مهندسى كشور 

شده است.
رئيس ســازمان نظام مهندســى خراسان 
رضوى بيان داشــت: در شــيوه نامه جديد 
به ايــن موضوع تأكيد شــده كــه كنترل 
ســاخت و ساز بر عهده شهردارى هاست، نه 

سازمان هاى نظام مهندسى.
او اضافــه كرد:من معتقد بــودم اجراى اين 
شيوه نامه در شهرهاى كوچك امكان پذير 
است اما در شهر هاى بزرگ با چالش مواجه 
خواهد شــد، اما شــهردار مشــهد در اين 
خصــوص اعالم آمادگى كــرد و حتى بيان 
داشــت كه ابزار الزم براى اجراى آن را نيز 

دارد.
او اظهــار داشــت: بــا ايــن حــال مــا با 
شــهردارى هاى مختلف در شهرهاى كشور 

مواجهيم كه هر كدام ممكن 
است به شــيوه خودشان به 
اين ابالغيه عمــل كنند، اما 
را متوجه  بازرسى  همين كه 
نقطه  مى كند  شــهردارى ها 
قوتــى در ايــن شــيوه نامه 
محسوب مى شود كه مى تواند 
در بهبود شيوه ساخت و ساز 

هم مؤثر باشد.

 امضايى بدون اطالع
نظــام  ســازمان  رئيــس 
با  رضوى  خراسان  مهندسى 
اين همه به شناســنامه هاى 
فنــى – ملكى ســاختمان ها 
توســط  اشــاره مى كند كه 
مهندســان تكميل شــده و 
در نهايت بــه امضاى رئيس 
ســازمان نظــام مهندســى 
مى رســد. اما خــودش بيان 
مى دارد كه رئيس ســازمان 
نظام مهندسى در حالى پاى 

اين شناسنامه ها را امضا مى كند كه خودش 

از آنچه توسط مهندسان 
كافى  اطالع  شده  نوشته 
نشــان  ندارد. وى خاطر 
فنى  شناسنامه هاى  كرد: 
– ملكــى كه توســط ما 
صادر مى شــوند و بيانگر 
مراحل ساخت ساختمان 
هستند از جايگاه مناسبى 
برخوردار نيستند بطورى 
كه 50 درصد مردم اصًال 

پيگير آن نمى شوند. 
نظام  ســازمان  رئيــس 
خراســان  مهندســى  
اذعان داشــت:  رضــوى 
در واقــع مســئول تأييد 
مذكور  شناســنامه هاى 
باشند  مهندســانى  بايد 
كه به ساخت آن مبادرت 
كرده و نظارت داشته اند.

در ايــن بيــن بازرســى 
توسط شهردارى مى تواند 
ابزارى براى جلوگيرى از 

تخلفات ساخت و ساز باشد.

  گزارش60 درصدى تخلف ها به 
نظام مهندسى

كامــران يادآور شــد كــه ســاالنه حدود 
60 درصد تخلف ســاخت و ســاز به نظام 

مهندسى گزارش مى شود.
وى البته تصريح كرد: اين گزارش ها توسط 
مهندســان از مالكانى مطرح مى شــود كه 

تمايل به تخلف دارند.
وى خاطــر نشــان كــرد: مــن معتقــدم 
شــيوه نامــه وزيــر راه در مــورد تفويض 
بازرسى به شــهردارى در شهرهاى كوچك 
قابل اجراســت اما در مورد كالن شهرها با 
مشكالت فراوانى همراه اســت اما شهردار 
مشهد در خصوص پذيرفتن اين مسئوليت 
اعالم آمادگى كرده و ياد آور شــده كه ابزار 

الزم براى اجرايى كردن آن را نيز دارد.

رئيس سازمان نظام مهندسى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس از يك فاجعه پرده برداشت

آسيب پذيرى 65درصد ساختمان هاى مشهد در مقابل زلزله !

35 درصد 
ساختمان ها با 

قدمت 40 تا 50 
سال بيشتر مهندسى 

ساز نبوده و 
سازه هاى مقاومى 

در ساخت آن ها 
بكار نرفته است 

به اين مقدار 30 
درصد خانه هاى 

حاشيه شهر را هم 
بايد اضافه كنيم
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گزارش عينى قدس از وضعيت ذخاير آبى

تشنگى پشت سدهاى مشهد 

هاشم رسائى فر اگر قرار به بررسى ميزان 
بارندگى در مشــهد از اول ســال آبى يعنى از 
مهرماه گذشته تاكنون باشد، خيلى نمى توان 
كارنامه بارشــى را مثبت ارزيابى كرد چراكه از 
مهر تا پايان اسفند 96 در شرايطى كه برف قابل 
توجهى نباريد. بارش باران هم آن قدر كم بود 
كه همه ما خطر كمبود آب و جيره بندى آن 
را احساس كرديم و نگرانى هايى را برايمان در 

پى داشت.
 البته چشــم اميد همه از جمله مسئوالن به 
آغاز بارندگى ها از فصل بهار بود. بهار اگرچه 
با گرماى زودرس خودنمايى كرد، اما از اواخر 
فروردين بارش ها آغاز شــد. تا اينكه ميزان 
بارش در ارديبهشــت آن قدر قابل توجه بود 
كه به نوعى باعث شد خيلى ها به آينده آبى 
شهر مشهد اميدوار شوند؛ غافل از اينكه چه 
سال كم آبى را تا اينجا پشت سر گذاشته اند 
و مخازن آبى شــهر در مواردى حتى تا نيمه 

سال قبل ذخيره دارند!
براى اينكه موضوع مهــم ميزان ذخيره آب 
كالنشهر مشــهد را مورد بررسى قرار دهيم، 
ســرى به ســدهاى كارده و طرق زديم تا از 
نزديك شــرايط ذخيره آبى اين دو ســد را 

مشاهده كنيم.

 6 متر افت ميزان آب در سد كارده
اگرچه ميزان بارندگى هاى چند وقت اخير در 
مشهد قابل توجه بود و به نوعى سيالب هايى 
هم به همراه داشت، اما اين بارندگى ها گويا در 
منطقه سد كارده به اين ميزان نبوده و خيلى 
كمتر بارش داشته است. با اين وجود سد كارده 
ســهم آنچنانى از بارندگى هايى كه واقع شد، 
نداشته و حتى آب تا پاى  سر ريز نيلوفرى سد 
هم نرســيده است، اما به گفته شاهدان عينى 
شرايط ذخيره آبى سد نسبت به يكى دو سال 

اخير چندان تفاوتى نداشته است. 
ميزان آبى كه در اين سد تاكنون ذخيره شده 
است، حدود 11 ميليون متر مكعب است يعنى 
تقريباً 700 هزار متر مكعب بيشتر از سال قبل. 

 وضعيت بحرانى سد طرق
اما وضعيت در سد طرق خيلى متفاوت تر از سد 
كارده است به طورى كه ميزان آب ذخيره شده 
حدودا نصف پارسال است. به گفته دست اندركاران 
و مهندسان حاضر در محل سد وضعيت در اين 
سد بحرانى است و حداقل 6 متر داغ آب سد در 
حال حاضر كمتر از داغ آب سال گذشته است ! 
همين آبى هم كه اكنون 11 ميليون متر مكعب 
اســت با بارندگى اخير يك متر باالتر آمده تا به 

اينجا رسيده است. شــاخصى كه سال گذشته 
براى ســد طرق باالى 20 ميليون مترمكعب را 
نشان مى داد! سد طرق تاكنون فقط يك سيالب 
را تجربه كرده است كه همان هم برمى گردد به 
جريان بارندگى اخير. رودخانه هاى فصلى كه به 
سد طرق ختم مى شوند نيز برخالف سال گذشته 
كه حدود ســه ماه آب به سد تزريق مى كردند، 
امسال به زير اين زمان به يك ماه مى رسد. اين ها 
همه باعث شده تا حدود نيمى از ذخيره آب سد 
طرق نســبت به سال گذشته كمتر شود! فاصله 
زمانى آخرين بار سرريز شدن سد طرق تا كنون 
شبيه ســد كارده حدود 15 سال است كه اين 

اتفاق نه براى طرق افتاده است و نه كارده. 

 كاهش 23 ميليون متر مكعبى ذخيره سازى
موضوع براى ارداك ديگر سد ذخيره سازى آب 
مشهد گويا بحرانى تر است. اين سد با ذخيره آبى 
30 ميليون مترمكعب درسال گذشته سرريز 
شــد، اما در حال حاضر ذخيــره اى حدود 17 
ميليون متر مكعب دارد. با حسابى سر انگشتى 
و قياس ميزان آبى كه اكنون در پشت سه سد 
مخزنى مشهد ذخيره شده است و ميزان آبى كه 
سال گذشته وجود داشت به واقعيتى تلخ ختم 
مى شود و آن كمبود 23 ميليون مترمكعبى آب 

ذخيره شده تا به اينجا نسبت به سال گذشته 
است. اين ميزان در سال گذشته رقمى حدود 
61 ميليون متر مكعب را نشان مى داد و امسال 
تا به اينجا دو دهم ميليون متر مكعب بيشتر از 

38 ميليون را نشان مى دهد.

 سهم قابل توجه سد دوستى
 در سيراب كردن مشهد

به گفته مهندس نوروززاده،مدير امور سدهاى 
شــركت آب منطقــه اى خراســان رضوى از 
ابتداى ســال آبى تاكنون حــدود 370 هزار 
مترمكعب آب براى مصرف شرب از سد كارده 
برداشت شده است اين ميزان براى سد طرق 
5 ميليون متر مكعب بوده و حدود 41 ميليون 
متر مكعب آب نيز از ســد دوستى به مشهد 
منتقل شده است. اين ميزان از ابتداى سال 97 
براى سد دوستى 10/6 ميليون متر مكعب بوده 
سد ارداك 520 هزار متر مكعب سد طرق 540 
هزار متر مكعب و كارده برداشت قابل توجهى 
نداشته اســت. وى همچنين با اشاره به وجود 
مشــكل كم آبى در مشهد و استان مى افزايد: با 
توجه به حجم آبى كه وجود دارد مخازنى را كه 
هست، مديريت مى كنيم تا با مشكل كمبود آب 

در شهر مشهد روبه رو نشويم.

آب و �وا
  پيش بينى جو پايدار همراه با افزايش 

دما در خراسان رضوى 
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: با توجه به 
بررسى نقشه هاى پيشيابى هواشناسى در 24 ساعت آينده در 
غالب نقاط استان جوى نسبتاً پايدار همراه با افزايش دما حاكم 
است هرچند به تناوب افزايش ابرناكى و افزايش شدت باد (در 
پاره اى نقاط وزش باد شديد لحظه اى همراه با گردوخاك) نيز 

پيش بينى مى شود. 
كمينه و بيشينه دماى هواى مشهد نيز براى امروز چهارشنبه 

به ترتيب 14و 30 درجه سلسيوس خواهد بود. 

��ر
  سرگردانى كاميون هاى ترانزيتى 

در مرز دوغارون

ايرنا: معاون حمل و نقــل اداره كل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى خراسان رضوى گفت: پايين بودن ظرفيت پذيرش 
گمرك افغانستان در مرز دوغارون موجب ازدحام و سرگردانى 

كاميون هاى ترانزيتى و صادراتى در اين مرز شده است.   
جواد وحدتى فرد افــزود: از يك ماه قبل به دليل ناامنى در 
استان فراه افغانستان، تردد از مرز ميلك كاهش يافته و بيشتر 
ترددهــا به مرز دوغارون منتقل شــده و حال آنكه ظرفيت 

پذيرش كاميون ها در مرز افغانستان ثابت مانده است.
وى مسئله ازدحام كاميون ها در مرز دوغارون را داراى سابقه 
خواند و گفت: بارها به طرف افغانستانى اعالم شده تا ظرفيت 
و زمان پذيرش كاميون هاى ترانزيتــى را افزايش دهند، اما 

متأسفانه اين امر تاكنون محقق نشده است.
وحدتــى فرد افزود: روزانه 220 دســتگاه كاميــون از پايانه 
مرزى و 180 دستگاه نيز از بازاچه مرزى و منطقه ويژه وارد 
افغانستان مى شود و حال آنكه تقاضا براى ورود به اين كشور 
بيش از اين است و اكنون حدود 600 كاميون با بار ترانزيتى و 

صادراتى در انتظار ورود به خاك افغانستان هستند. 

  شناسايى بيش از 2 هزار بيمار سرطانى 
در خراسان شمالى

تسنيم: مسئول انجمن حمايت از بيماران سرطانى خراسان 
شمالى گفت: بيش از 2000 بيمار سرطانى در استان وجود 
دارد و متأسفانه خدمات پزشكى بخش دولتى در اين زمينه 
ضعيف است. سيد حميد حريرى اظهار داشت: 2211 بيمار 
سرطانى شناخته شده كه به مركز ما مراجعه كردند در استان 

خراسان شمالى نيازمند خدمات درمانى سرطان هستند.
وى افزود: متأسفانه از 14 فروردين سال جارى 48 مشخصات 
بيمار ســرطانى در دفاتر ما ثبت شده است كه اين آمار براى 

استان باالست. 
مسئول انجمن حمايت از بيماران سرطانى استان ادامه داد: 
يكى از مشــكالت بيماران ســرطانى هزينه هاى سرسام آور 
تأمين دارو و درمان است. 90 درصد داروهاى درمانى وارداتى 
خارجى و گران قيمت است. اين داروها با اينكه فقط بيمار 30 
درصد هزينه آن را مى دهد ولى باز هم گران بوده و بيمار توان 

پرداخت را ندارد.
حريرى تأكيد كرد: اغلب بيماران سرطانى و ثبت شده از قشر 
ضعيف هستند و توان پرداخت هزينه هاى درمان سرطان و 
داروها را ندارند. بيماران نمى توانند بيش از يك ميليون تومان 

براى يك آمپول بپردازند.
وى گفت: متوليان ســالمت اســتان هّم و غم الزم را براى 
بيماران ســرطانى ندارند. بسيارى از اين بيماران براى تأمين 
داروها به ســاير شهرستان ها مراجعه مى كنند و داروى مورد 

نظر آن ها نيز در استان يافت نمى شود.
مسئول انجمن حمايت از بيماران سرطانى خراسان شمالى با 
اشاره به ساير مشكالت اين بيماران در خراسان شمالى گفت: 
مشكل بعدى بيماران سرطانى از كار افتادگى و از بين رفتن 
معيشت و كار آن هاســت و خانواده هاى درگير اين موضوع 

دچار مشكل اقتصادى مى شوند.
وى بــا بيــان اينكــه خدمــات پاراكلينيكــى همچون 
سونوگرافى ســى تى اســكن و.. در بخش دولتى استان 
وجــود كمرنگى دارد تأكيد كرد: اين بيماران بيشــترين 
خدمات پاراكلينيكى را مى خواهند و در بخش هاى دولتى 
ايــن خدمات بخوبى ارائه نمى شــود و هزينه خدمات در 
بخش خصوصى نيز بســيار باالســت. حريرى افزود: نبود 
همراه ســرا در مراكز درمانى استان و بجنورد كه بيماران 
ســاير نقاط اســتان براى پرتو درمانى به بجنورد مى آيند 
نيز يكى ديگر از اين مشــكالت اســت. برخى از بيماران 
هر روز از اسفراين يا شيروان به بجنورد مى آيند و رفت و 
آمد براى بيماران ســرطانى در يك دوره يك ماهه يا 40 
روزه بســيار سخت است. در صورتى كه اگر همراه سرا در 
اســتان وجود داشته باشد اسكان بيماران در مركز استان 

بسيار مفيد است.
وى بــا انتقاد از همــكارى نكردن بخش دولتــى درمان با 
انجمن هاى مردمى تصريح كرد: مسئوالن فقط قول مى دهند 
و آن طور كه بايد و شــايد عمل نمى كنند. به انجمن ها هم 
كمك نمى شــود و مسئوالن برخى از مواقع در مقابل ما قرار 

مى گيرند و هيچ بارى را از دوش ما بر نمى دارند.

  صرفه جويى آب از امروز،فردا دير است
بارندگى هاى اخير درمشهد، دل ساكنان اين خطه را شاد و شايد 
خيال برخى شهروندان را آسوده كرد، از اين بابت كه دلگرم به آب 
پشت بندها و سدها و نيز آب هاى زيرزمينى، چندان دغدغه صرفه 
جويى نداشته باشند، اما آمار به گونه ديگر، با ما سخن مى گويند. 
همين مرداد ماه پارســال بود كه يك پايــگاه خبرى به نقل از 
معاون امور مشتركان شركت آب و فاضالب مشهد نوشت: حجم 
مصرف آب در اين كالنشهر 3/5 ميليون نفرى به مقدار 4 ميليون 

مترمكعب افزايش يافته است. 
به گفته محمودى هاشمى، در شرايط اوج مصرف و با گرم شدن 
هوا، مصرف آب افزايش مى يابد، اما با توجه به شــرايط كم آبى 
كشور و خراســان رضوى، پرهيز از مصرف بى رويه آب ضرورى 
است؛ توصيه اى كه به نظرمى رسد، همچنان و در سال جارى هم 
بايد آن را جدى گرفت. آمار تازه نيز ضرورت توجه به اين هشدار 

كارشناسى را تأييد مى كند.
براى نمونه، آماردرباره حجم آب پشت بندها و سدهايى كه آب 
مشــهد را تأمين مى كنند، نشان مى دهد، ميزان ذخيره سه سد 
كارده، طرق و ارداك - به ترتيب- 6 دهم ميليون متر مكعب، 9 
ميليون و يك دهم متر مكعب و 13ميليون متر مكعب، كاهش 
داشته است كه سر جمع و با مقايسه بازه زمانى امسال(سال97) 
با مدت مشــابه پارســال، حدود 23 ميليون متر مكعب كاهش 
آب ذخيره شــده را نشان مى دهد كه رقم هشداردهنده اى است 
و اگر معنايش را فهم كنيم، بايد پشــت ما را بلرزاند وبه هراس 

بيندازدمان. 
اين در حالى است كه انتظار مى رفت، بارندگى هاى اخير، حال و 
روز ذخيره آبى مشهد را بهتر از شرايط كنونى نشان دهد، اما به 
هر شكل، واقعيت را بايد در پيمايش هاى دقيق ميدانى جست و 

جوكرد كه به بخشى از آن اشاره شد.
با اين وصف، هيچ چاره اى پيش روى يك يك شهروندان نيست، 
به جز جدى گرفتن صرفه جويى و مديريت هوشمندانه مصرف 
آب.... از آب آشــاميدنى تا آب شست و شو... دست كم اگر همه 
ما به اندازه يك ليوان هم كمتر مصرف كنيم، همان نيز غنيمت 
است و در مقياس جمعيت انبوه، راهگشاست.... از همين امروز، و 

نه فردا... كه بسى دير و زيانبار است.

  تصادف پرايد و دنا منجر به حريق شد

نيشابور- خبرنگارقدس: تصادف پرايد و خودرو دنا در جاده 
كاشمر- نيشابور موجب آتش سوزى پرايد شد.

مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى نيشابوراظهاركرد: 
اين تصادف در اثر رعايت نكردن ســرعت مجاز و برخورد رخ به 
رخ دو خودرو اتفاق افتاد. سيدمهدى حسينى گفت:در اثر نشت 
بنزيــن از خودرو پرايد اين خودرو آتــش گرفت كه با اعالم به 

سامانه 125 توسط آتش نشانان عشق آباد آتش خاموش شد.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى نيشابورتصريح 
كرد: راننده پرايد نيز مصدوم شده بود كه توسط اورژانس 115 به 

بيمارستان انتقال يافت.

  مرگ هولناك عابر پياده 
در برخورد با پرايد

قدس: برخورد يك دستگاه سوارى پرايد با عابر پياده در محور 
قوچان- چناران، عابر را به كام مرگ كشاند.

فرمانده انتظامى شهرستان قوچان گفت: ساعت يك بامداد ديروز 
در پى تماس با مركز فوريت هاى پليسى مبنى بر وقوع يك فقره 
تصادف فوتى در محور چناران به قوچان (روبه روى دانشگاه پيام 

نور) بالفاصله تيم گشت كالنترى 12 به محل اعزام شد.
ســرهنگ رضا قدمگاهى افزود: در بررســى هاى به عمل آمده 
مشــخص شد يك دستگاه پرايد با مردى كه هويتش مشخص 
نيست برخورد كرد. كه عابر پياده به علت شدت جراحات وارده 
فوت و سرنشين خودرو نيز كه خانمى در حدود 40 ساله است 
نيز مصدوم و با كمك نيروهاى امدادى به بيمارستان منتقل شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان قوچان خاطرنشان كرد: علت تامه 

تصادف توسط كارشناسان پليس راه در دست بررسى است.

  تدريس به دانش آموزان محروم؛ 
مجازات متهم به نشر اكاذيب

با رأى جايگزين حبس قاضى بردسكنى متهم به نشر 
اكاذيــب به تدريس خصوصى بــراى محصلين تحت 
پوشــش كميته امداد ملزم شد.  رئيس دادگسترى بردسكن با 
اعالم اين خبرگفت: اين متهم به ميزان 400 ســاعت تدريس 
خصوصى براى محصالن تحت پوشش كميته مشهد به صورت 
رايگان مجازات شده است. عبداهللا زاده افزود: متهم موظف است، 

اسناد و مدارك دال بر تدريس را ارائه كند.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
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منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
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طالق يك هفته اى 

سد طرقسد كارده

كاسبى جديد براى تسريع در فروپاشى خانواده ها

خبر

فارس  تبليغات مختلف با تيتر «طالق يك 
هفته اى در مشهد» در حالى فضاى مجازى را 
پر كرده كه روند طبيعى طالق در اين شهر 

سه تا چهار ماه طول مى كشد.
تبليغات «طالق فــورى» اين روزها زوج هاى 
جــوان را به مؤسســه هايى مى رســاند كه 
دغدغه شان سود بيشتر است و به معضالت 
پس از طالق، هيچ توجهى ندارند و پروســه 
كوتاه شــده طالق را عامل تشويق و جذب 

مراجعان مى دانند.

 مؤسسه اى كه 40 طالق يك هفته اى 
در ماه ثبت مى كند!

تبليغات مختلف با تيتر «طالق يك هفته اى 
در مشهد» در حالى فضاى مجازى را پر كرده 
كه روند طبيعى طالق در اين شــهر سه تا 
چهار ماه به طول مى انجامد، اين بار هم پاى 
سودجويانى در ميان است كه در ازاى دريافت 
پول از عصبانيت و لجبازى زوج هاى جوان با 
هم كاسبى مى كنند! سودجويى از ماجرايى 

كه تيشه به ريشه خانواده مى زند.
به ســراغ يكى از تبليغات طــالق فورى در 
مشهد رفتيم تا مطمئن شويم اين مؤسسه 
كه اطالعات كامل خــود و متخصصانش را 
قرار داده اســت، براى بازار گرمى از عباراتى 
چــون «طالق فورى» و «طالق يك هفته اى» 
استفاده نكرده باشد. در اين مراجعه متوجه 
شــديم، يك زوج با پرداخت مبلغى بين 3 
ميليون و 500 هزار تومان تا 4 ميليون تومان 

مى توانند بدون گذراندن پروسه سه تا چهار 
ماهه و جلسات مشاوره اجبارى قبل از طالق 
در مشــهد، طى مدت 10 تا 15 روز طالق 
بگيرند و اين مدت اگر امكان حضور در تهران 

را داشته باشند به يك هفته كاهش مى يابد.
كارشــناس طالق توافقى مؤسسه حقوقى 
براى آرامش خيــال ما آمار هفته اى حداقل 
10 طالق فــورى در مؤسسه شــان را ارائه 
مى دهد كه اين مسئله نگرانى نسبت به رشد 

چشمگير طالق در مشهد را بيشتر مى كند.

 تجارتى پرسود از خشم مردم
يك روان شناس و متخصص زوج درمانى در 
اين خصوص مى گويد: اين مؤسسات از خشم 
و حاالت هيجانــى دردناك زوجين به دنبال 
كســب درآمد هســتند و اجازه نمى دهند 

تصميم طالق كه يك تصميم سنگين است با 
سنجيدن شرايط بعد از طالق صورت گيرد.

آزاده تقوى با اشاره به اينكه برخى افراد تكانه اى 
تصميم مى گيرند، مى افزايد: وقتى پروسه طالق 
چند ماه زمان ببرد، حتى اگر منجر به طالق 
شود، تصميمى پخته تر اســت، اما فروپاشى 
يك هفته اى خانواده، آسيب هاى جدى ترى در 
خصوص بچه هاى طالق و زنان بى سرپرست يا 
مردان افسرده كه مستعد اعتياد هستند، دارد 
و اين مسائل دامنگير جامعه مى شود. بررسى 
ابعاد كارى كه چنين مؤسسه هايى در مشهد 
انجام مى دهند، نه تنها از بُعد جامعه شناختى، 
بلكه بايد از ابعاد حقوقى نيز بررســى شود و 
برخوردهاى حقوقى بــراى جلوگيرى از اين 

سوداگرى ضرورى است.

 جلسات مشاوره قبل از طالق
عضــو كميســيون پيشــگيرى از جــرم و 
آســيب هاى اجتماعى مركز امور مشــاوران 
حقوقى خراســان رضوى در اين باره اظهار 
مى دارد: مطابق ماده 25 قانون جديد حمايت 
خانواده ارجاع به كارشناســى در طالق هاى 
توافقى الزامى است و مشهد يكى از شهرهايى 
است كه بدون طى مراحل و جلسات مشاوره 
قبل از طالق اساســاً دادخواســت طالق در 
دفاتر الكترونيك پذيرفته نمى شود و احتماالً 
اين مؤسسات پرونده را در شهرهاى اطراف، 

طرح و اقامه مى كنند.
سكينه ســادات پاد با اشاره به اينكه معاونت 
پيشگيرى از جرم و آســيب هاى اجتماعى 
دادگسترى خراسان رضوى در بحث پايدارى 
خانواده همت جدى دارد، ادامه مى دهد: اين 
مؤسسات در ظاهر جرمى انجام نمى دهند، 
اما معاونت پيشــگيرى از جرم يا دادستانى 
اگر تشخيص دهند، مؤسسات مذكور مخل 
مصلحــت عمومى و نفع عمومى هســتند، 

صالحيت برخورد دارد.
وى همچنين در خصوص طرح شكايت افراد 
حقيقى از اين دست مؤسسات متخلف ياد آور 
مى شود: افراد حقيقى، اگر مستقيم از طرف 
اين مؤسسات متضرر شوند، مى توانند طرح 
شــكايت كنند، به طور مثال، در طالق هاى 
وكالتــى، زوج مى تواند مدعى شــود، بدون 
اطالعش و حضور در جلســه مشاوره، طالق 

صادر شده است.

خبرخبر

كارخانه كارتن سازى خرو به محل جديد منتقل مى شود
مرشدلو: دادستان بخش زبرخان گفت: بنا به مصوبه 
شــوراى پيشــگيرى از وقوع جرم استان شيفت شب 
كارخانه كارتن سازى پرديس كاغذ پاژ كه باعث ايجاد 
آلودگى زيست محيطى در شهر خرو شده است در ماه 

رمضان از ساعت 19 تا پنج صبح تعطيل شد.
حســن همتى فر افزود: با توجه به مصوبات شــوراى 
پيشگيرى از وقوع جرم اســتان اين واحد آالينده بايد 
در28 فرورديــن ســال 98 از خرو به مكان جديد خود 

در شهر بينالود منتقل شود. وى گفت:با مساعدت استاندارى خراسان رضوى در واگذارى 
زمين كار ساخت اين كارخانه آغاز شده است و پيشرفت هايى هم داشته است كه بنا به 
قول مسئوالن اين كارخانه تالش مى شود تا پايان سال جارى كار ساخت آن به پايان برسد.

دادســتان زبرخان اظهار داشت: با توجه به اينكه 328 روز ديگر زمان باقى مانده تا اين 
كارخانه از خرو منتقل شود، طى چند روز آينده، تابلوى روز شمار هم براى اطالع رسانى 

به مردم از زمان باقى مانده انتقال اين كارخانه نصب خواهد شد.

آلودگى جنگل هاى خراسان شمالى به بيمارى قارچ زغالى 
ايرنا: رئيس اداره حفاظــت و حمايت اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى خراسان شمالى گفت: 600 هكتار 
از جنگل هاى هيركانى شهرســتان مانه و سملقان اين 

استان به بيمارى زغالى بلوط آلوده شده است.   
اصغر سميعى اظهار داشــت: هم اكنون كانون بيمارى 
زغالى بلوط در جنگل هاى هيركانى شهرســتان مانه و 
ســملقان گزارش شده است. وى با بيان اينكه مهم ترين 
دليل شــيوع اين بيمارى تغييرات اقليمى است، افزود: 

كاهش بارش برف و باران، افت آب هاى زيرزمينى، خشــك شــدن چشمه ها در جنگل و 
افزايش نسبى دما موجب افزايش تنش در جنگل و مستعد شدن زمينه شيوع اين بيمارى 
مى شود. وى به اقدام هاى انجام شده براى مبارزه با اين بيمارى اشاره كرد و گفت:  قارچ زغالى 
بلوط، نوع بيمارى است كه موجب انسداد آوندها و قطع ارتباط قسمت هاى هوايى درخت 
و ريشــه شده كه از نشانه هاى بارز آن ايجاد يك اليه سياهرنگ زير پوست تنه درختان 

بلوط است كه اين وضعيت موجب خشكيدگى درختان مى شود.

 دادستان بخش زبرخان گفت: بنا به مصوبه 
شــوراى پيشــگيرى از وقوع جرم استان شيفت شب 
كارخانه كارتن سازى پرديس كاغذ پاژ كه باعث ايجاد 
آلودگى زيست محيطى در شهر خرو شده است در ماه 

حســن همتى فر افزود: با توجه به مصوبات شــوراى 
پيشگيرى از وقوع جرم اســتان اين واحد آالينده بايد 
 از خرو به مكان جديد خود 

رئيس اداره حفاظــت و حمايت اداره كل منابع 
 هكتار 
از جنگل هاى هيركانى شهرســتان مانه و سملقان اين 

اصغر سميعى اظهار داشــت: هم اكنون كانون بيمارى 
زغالى بلوط در جنگل هاى هيركانى شهرســتان مانه و 
ســملقان گزارش شده است. وى با بيان اينكه مهم ترين 
دليل شــيوع اين بيمارى تغييرات اقليمى است، افزود: 
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