
5 سد خراسان رضوی سرریز شدند رفع تصرف 5/7هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی
یک مسئول در شرکت آب منطقه ای استان در گفت وگو با قدس:دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی خبر داد

محمدحســین درودی از رفع تصرف از 5/7هکتار از 
اراضی ملی و منابع طبیعــی و قلع وقمع 77 هکتار 
مســتحدثات غیرمجاز خبر داد.دادستان عمومی و 
انقالب مرکز استان خراســان رضوی و دبیر شورای 
حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی 
و حقوق عامه خراســان رضوی با اعالم خبر تشکیل 
اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال...

مدیر روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی گفت: اکنون پنج سد یام سبزوار، کمایستان 
جویــن، زاوین کالت، فریمــان و دولت آباد در حال 
سرریز است. ۶ ســد دیگر استان نیز مانند سدهای 
طرق، ارداک و شــهید دهقان در آستانه سرریز قرار 
دارند. کاظم جم در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین 
عنوان کرد: از یک میلیارد و 575 میلیون مترمکعب...

همین صفحه.......صفحه 3

کدام اقساط مشمول تأخیر  پرداخت می شوند؟
 با وجود تعطیلی رستوران ها

 و کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاد

 قیمت گوشت 
در وضعیت قرمز

.......صفحه 2 

تنهایی 
الله ها در 
بوستان 

ملت 
قدس  همه ســاله با فرا رســیدن فصل بهار، 
جشنواره گل های الله در پارک ملت مشهد برگزار 
می شود، امسال اما به دلیل شیوع ویروس کرونا 
مردم  مشهد از دیدن این زیبایی محروم مانده اند.
جشنواره گل های الله همه ساله در پارک ملت 
برگزار می شود که هزاران گل با طرح های زیبا و 
در رنگ های مختلف لحظاتی چشم رهگذران را 

به سوی خود جذب می کند .

وام گیرندگان از بانک ها بخوانند

.......صفحه 2 

شورای شهر مشهد تصویب کرد

آغاز فعالیت اتوبوسرانی 
 از اول اردیبهشت 

وتمدید تعطیلی مترو

قیمت گوشت قرمز در بازار مشهد همچنان در محدوده 100 هزار 
تومان است که با توجه به بیکاری بیش از یکماهه طبقات متوسط 
و کم درآمد جامعه می توان تصور کرد برخی از این خانواده ها برای 
تهیه اقالم پروتئینی و از جمله گوشــت بــا چالش جدی مواجه 

هستند.

...

.......صفحه 3 
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   پرداخت ۱۴ میلیارد تومان زکات 
توسط کشاورزان خراسان شمالی

امداد  مدیــرکل کمیته  بجنورد- خبرنگار قدس: 
خراسان شمالی از پرداخت بیش از 1۴ میلیارد تومان 
زکات توسط روستاییان و مردم نیکوکار این استان در 
ســال ۹۸ خبر داد. مجید الهی راد بابیان اینکه زکات 
پرداختی مردم در سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال 
قبل آن 32 درصد افزایش داشــته است، میزان زکات 
سال گذشــته را بیش از 1۴ میلیارد تومان اعالم کرد 
و افزود: این رقم در ســال ۹7 تنها 10 میلیارد  و۶70 

میلیون تومان بوده است. 
وی خاطرنشان کرد: زکات پرداختی مردم خیر استان 
در ســال گذشــته صرف نیازهای محرومان و ساخت 
پروژه های عام المنفعه روستایی شده است به طوری که 
به برکت این اعتبارات 51 پروژه عمرانی برای روستاییان 
این استان در قالب مسجد، خانه عالم، حسینیه، حوزه 

علمیه و سایر پروژه ها ساخته شده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به صرف 
70 درصد اعتبارات زکات بــرای رفع نیاز خانوارهای 
محروم اســتان، تأکید کرد: این رقــم صرف نیازهای 
معیشتی، درمانی، آموزش، تحصیل، جهیزیه و فرهنگی 

مددجویان شده است.

 تولید هزار تن عسل
 در شهرستان مشهد 

قدس: مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان مشهد از 
تولید بیش از هزار تن عسل در شهرستان مشهد خبر 
داد و گفت: 15۹ هزار و 520 کلونی زنبور عســل در  
شهرســتان مشــهد وجود دارد و بر اساس آمارگیری 
زنبورستان ها امسال 73۸ زنبوردار به صورت مستقیم 
عضو فعــال تعاونی و بیش از 2هزار و 500 نفر در این 

شغل فعال هستند. 
امید طهماسبی زاده افزود: از هر کلونی و بسته به شرایط 

منطقه 10 تا 15 کیلوگرم عسل بدست می آید. 
همچنین شهرستان به خاطر شرایط مناسب آب و هوایی 
و وجود مراتع غنی پوشیده از گیاهان دارویی در چند 
سال گذشــته به یکی از قطب های عســل در استان 

خراسان رضوی تبدیل شده است. 

 توزیع روزانه 650 لیوان آبمیوه
 میان بیماران و کادر درمانی بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس: در این روزهای ســخت و 
طاقت فرسا در عرصه مبارزه با بیماری کووید1۹، همه 
پای کار هســتند تا بتوانند برای لحظه ای هم که شده 
زحمات کارکنان خدوم و زحمتکش بیمارستان ها وکادر 

درمان را جبران کنند .
در این میان هیئت حسین جان بجنورد نیز دست به کار 
شده و روزانه 20 نفر از اعضای این هیئت در بیمارستان 
امام حســن)ع( حضور می یابند و حــدود ۶50 لیوان 
آبمیوه بین بیماران، نیروهای امدادی، خدمات رســان 

و کارکنان سه بیمارستان توزیع می کنند.

هشدار استاندار به بانک ها و 
مؤسسه های مالی خراسان رضوی

قدس: استاندار خراســان رضوی گفت: با مؤسسه های 
مالــی و اعتباری و بانک هایی که اطالعات بانکی خود را 
در اختیار شورای هماهنگی بانک ها قرار ندهند برخورد 
می شــود. رزم حسینی در نشست شــورای هماهنگی 
بانک های اســتان افزود: به تمام بانک ها و مؤسسه های 
مالی فرصت یکماهه داده می شود که اطالعات خود را در 
اختیار این شورا قرار دهند در غیر این صورت بر اساس 
تصمیم های ستاد تدبیر استان با آن ها برخورد خواهد شد. 
وی ادامــه داد: مدیران بانک هایی که همکاری خوبی با 
بخش اقتصاد استان داشته باشند، تشویق خواهند شد. 
وی گفت: در سال جاری  200 طرح اقتصادی در برنامه 
اســتان قرار دارد که باید به نتیجه برسد.   رزم حسینی 
افزود: امســال عالوه بر تالش برای اجرای این طرح ها، 
باید با سهولت بیشتری به واحدهای کوچک، تسهیالت 
ارائه شود. وی ادامه داد: دبیر شورای هماهنگی بانک ها و 
مدیران بانکی استان باید بسته های تشویقی یا کمک های 
حمایتی را که از سوی دولت برای کسب و کارهای خرد 
پیش بینی شده است پیگیری کنند تا خسارت ویروس 
کرونا بر اقتصاد استان کاهش یابد. رزم حسینی بر لزوم 
پیش بینی تمهیدات الزم در شرایط پساکرونا تأکید کرد 
و افزود: با توجه به اینکه اقتصاد خراسان رضوی بر پایه 
بخش خصوصی بنا شده است، خسارت های شیوع ویروس 
کرونا در این استان بیشتر از استان های دیگر خواهد بود. 

خبرخبرخبرخبر

قدس آنالین - وحید اکرمی: مدیر روابط عمومی 
شــرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: اکنون 
پنج سد یام سبزوار، کمایستان جوین، زاوین کالت، 
فریمان و دولت آباد در حال سرریز است. ۶ سد دیگر 
استان نیز مانند سدهای طرق، ارداک و شهید دهقان 

در آستانه سرریز قرار دارند. 
کاظــم جــم در گفت وگو با خبرنگار قــدس آنالین 
عنوان کرد: از یک میلیارد و 575 میلیون مترمکعب 
که گنجایش ذخیره آب در تمامی سدهای خراسان 
رضوی اســت، اکنون ۸50 میلیون مترمکعب آب در 
دریاچه سدهای استان ذخیره شــده است. در واقع 
پس از بارندگی های اخیر به طور متوسط 53 درصد 
از حجم ذخیره سازی آب در سدهای خراسان رضوی 
تکمیل شده است. این حجم آب در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته تقریباً 20 درصد بیشتر است. 
وی در پاســخ به این پرسش که چه اقدام هایی برای 
جلوگیری از وارد شــدن خســارت های احتمالی به 
مناطق و روســتاهای پایین دســت به دلیل سرریز 
شدن سدها صورت گرفته، ابراز کرد: به ستاد بحران، 
دهیاری ها و شــوراهای روســتاهای پایین دست سد 
هشــدار آماده باش داده ایم. همچنیــن تا حد امکان 

بــا همکاری افراد بومی حریم و بســتر رودخانه های 
پایین دســت ســدها را آزاد کرده ایم. یکــی دیگر از 
اقدام های انجام شــده این است که میزان آب ذخیره 
شده پشت سدها را به صورت کامل مدیریت کرده و 
در صورت لزوم آب مــازاد را تخلیه می کنیم. اکنون 
دریچه های تحتانی بیشتر سدهای استان بازگشایی 

شده و آب مازاد در حال خروج است. 
وی افــزود: خروج آب از دریچه های تحتانی ســدها 
عالوه بر اینکه ســبب خروج میزان آبی می شود که 
انباشت آن پشت سد احتمال خطر در روزهای آینده 
را افزایــش می دهد، موجب می گــردد مانوری برای 
زدودن رســوب  موجود در مخازن سدها انجام شود و 
اینکه میزان مشخصی از حجم خالی پشت سد باقی 
بماند که در مواقع ســیالب احتمالی در آینده از این 

حجم برای کنترل و ذخیره سیالب استفاده شود. 
مدیر روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی در پاسخ به این پرسش که در برابر فشار وارده 
به دیواره های سد بابت این حجم باال از ذخیره سازی 
آب، آیا احتمال شکســتن و یا تخریب سدها وجود 
دارد، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان احتمال تخریب 
نه تنها ســدهای اســتان بلکه هیچ کدام از سدهای 

ایران وجود ندارد. وی در خصوص وضعیت انباشــت 
آب پشت سد دوستی که اصلی ترین منبع تأمین آب 
مشهد است، گفت: ســد دوستی امروز ۶50 میلیون 

مترمکعب آب را در خود ذخیره کرده است.
مدیر روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی افزود: این میزان چیزی در حدود دو سوم کل 
حجم سد است. با توجه به این موضوع که در کوه های 
افغانستان و همچنین کوه هایی که در ایران و در حوزه 
آبریز سد دوستی قرار دارند میزان قابل توجهی برف 
انباشته شده است دور از انتظار نیست که امسال سد 

دوستی سرریز شود. 
جــم تصریح کرد: خوشــبختانه از نظر میزان حجم 
ذخیره شــده در پشت ســدها، اکنون شرایط تأمین 
آب مشهد نسبت به ســال های گذشته در وضعیت 
بسیار مناسب تری قرار دارد، اما این موضوع منافاتی 
با مدیریت آب و ســازگاری با کم آبی نداشته و نباید 
حساسیت ها نسبت به مصرف بهینه آب و صرفه جویی 
کم شود. هیچ تضمینی برای تکرار این شرایط مطلوب 
آب و هوایی در سال های آینده وجود ندارد و ممکن 
است دوباره با خشکسالی های شدیدی که سال های 
پیش بــا آن روبه رو بودیم مواجه شــویم. پس الزم 

است اکنون منابع آبی در دسترس را به بهترین نحو 
مدیریت کنیم. 

۳ سد خراسان شمالی از مدار خارج شد
خبر دیگر حاکیست بر اثر بارندگی ها و ورود سیالب، 
سه سد تأمین کننده آب شرب شهرهای استان از مدار 

خارج شدند. 
مدیرعامل آب و فاضالب خراســان شمالی گفت: سه 
سد )شیرین دره، بیدواز و بارزو(  که تأمین کننده آب 
شرب در شهرهای بجنورد، اسفراین و شیروان هستند 
بر اثر ورود ســیالب از مدار تأمین آب خارج شده اند.

مهندس غالمحسین ساقی اظهار کرد: خوشبختانه با 
تمهیدات و برنامه ریزی هــای قبلی، مانند حفر چاه 
و افزایش مخازن، برای شــرایط فعلی آمادگی کامل 

داشته ایم.
وی افزود: همچنین برای تداوم استحصال آب از سد 
شــیرین دره که مهم ترین منبع تأمین آب بجنورد 
است، در حال حاضر روش برداشت از قسمت فوقانی 
ســد )بدون اســتفاده از پمپ( در حال انجام بوده و 
شاهد هیچ گونه قطع آب در این سه شهر بزرگ استان 

نخواهیم بود.

یک مسئول در شرکت آب منطقه ای استان در گفت وگو با قدس:

      سد خراسان رضوی سرریز شدند

قدردانی از برنامه تلویزیونی 
بازی و ورزش در خانه

پورحســین: معاون وزیــر آموزش و پــرورش در 
دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، 
از فعالیت های صورت گرفتــه در این اداره کل برای 
تولید محتوای آموزشی درس تربیت بدنی که در ایام 
تعطیلی مدارس از شبکه آموزش سیما پخش می شود، 
قدردانی کرد.مهرزاد حمیدی گفت: شــیوع ویروس 
کرونا تغییرات گسترده ای در همه ابعاد به وجود آورده 
اســت.وی ادامه داد: در این ایام خانواده ها و فرزندان 
آن ها در قرنطینه خانگی به سر می بردند. بنابراین در 
وضعیت فعلی احتمال بی تحرکی و یکنواختی وجود 
دارد.وی برنامــه تلویزیونی بازی و ورزش در خانه که 
با مشارکت این معاونت و اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی برای پخش در شبکه آموزش آماده 
شــده را نیز یکی دیگر از حرکت های خوب در این 
حوزه دانســت که می تواند نقــش خوبی در کاهش 
آســیب های کم تحرکی دانش آمــوزان و والدین در 
ایام تعطیالت ناشی از شــیوع ویروس کرونا داشته 
باشد.قاسمعلی خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی هم در این جلسه ضمن قدردانی از 
اعتماد معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
و پرورش به مجموعه دستگاه تعلیم و تربیت استان، 
گزارشــی از فعالیت های ستاد پیشگیری از کرونا در 
این ســازمان ارائه و اظهار امیدواری کرد این اقدام ها 
در نهایت موجب کاهش آسیب های ناشی از تعطیلی 

مدارس به دانش آموزان و خانواده ها شود.

مهار آتش سوزی مغازه 
»بنزین فروشی« در مشهد

قدس: معاون عملیات آتش نشــانی مشهد از مهار 
آتش سوزی مهیب یک مغازه در بولوار رسالت با تالش 
آتش نشانان خبر داد.آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی 
بــا بیان اینکه این حادثه عصر دیروز از طریق تماس 
مردمی با سامانه 125 اطالع رسانی شد، افزود: ستاد 
فرماندهی آتش نشانی با توجه به حساسیت موضوع 
بالفاصله آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه های ۸ و 37 

را به محل حادثه در ابتدای رسالت ۶۶ اعزام کرد.
معاون عملیات آتش نشــانی مشهد خاطرنشان کرد: 
با حضور نیروهای امدادی در محل مشــخص شد، 
مالک یک مغازه خواربارفروشی در اقدامی نامتعارف 
و خطرنــاک با تغییر کاربری محل کســب اقدام به 
»فــروش بنزین« در داخل مغازه خــود می کرده که 
متأسفانه به دلیل سهل انگاری آتش سوزی مهیبی در 
محل رخ می دهد و شــدت این حریق به حدی بوده 
که شعله های آتش تا شعاع 10 متری به اطراف زبانه 
می کشید.آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی ادامه داد: 
با حضور به موقع آتش نشــانان این حریق مهار شد، 
اما به یک واحد مسکونی در طبقه فوقانی این مکان 
و یک باب مغازه در مجاورت این محل خسارت هایی 

وارد آمد.
وی افــزود: تحقیقات بیشــتر در خصوص چگونگی 
اقدام خطرآفرین مالک این مغازه توسط کارشناسان 
مربوطه در دست بررسی است و خوشبختانه در این 

آتش سوزی به کسی آسیبی نرسید.
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت کاوشگران معادن سپهر 

فدک به شماره ثبت 48500 و شناسه ملی 
10380648734 )نوبت اول(

ش��رکت  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله   
کاوش��گران معادن س��پهر فدک به شماره ثبت 
48500 و شناسه ملی 10380648734 دعوت 
به عمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه ش��رکت ک��ه در تاری��خ 1399/02/06 
س��اعت 14 در مح��ل مش��هد-بزرگراه ش��هید 
کالنتری- مجتمع آبادگران-برج اداری آفتاب 

– طبقه نهم برگزار می گردد شرکت فرمایید.
دستور جلسه:1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره 
در خصوص عملکرد مالی منتهی به 1398/12/29

2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در 
خصوص صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29

جمل��ه  از  مال��ی  صورته��ای  3-تصوی��ب 
ب��ه  منته��ی  زی��ان  و  س��ود  ترازنامه،عملک��رد 

1398/12/29
4-س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت ای��ن مجمع 

می باشد.
 هیئت مدیره 

ع 9
81
60
87

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت سپهر معدن فدک 
به شماره ثبت 47417 و شناسه ملی 

10380638670 )نوبت اول(
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت س��پهر 
مع��دن ف��دک ب��ه ش��ماره ثب��ت 47417 و شناس��ه 
مل��ی 10380638670 دع��وت ب��ه عمل م��ی آید در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت که در 
تاری��خ 1399/02/06 س��اعت 7:30 صب��ح در مح��ل 
40کیلومت��ری جاده مش��هد فریمان ش��هرک صنعتی 
کاویان ف��از 2 انتهای کوچه تالش6 کارخانه ش��رکت 
س��پهر ف��دک کوث��ر طبق��ه دوم برگ��زار م��ی گردد 
شرکت فرمایید.دستور جلس��ه:1- استماع گزارش 
هیئ��ت مدیره در خص��وص عملکرد مال��ی منتهی به 

1398/12/29
2-اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی در 

خصوص صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29
3-تصویب صورتهای مالی از جمله ترازنامه،عملکرد 

سود و زیان منتهی به 1398/12/29
4-س��ایر م��واردی ک��ه در صالحیت ای��ن مجمع 

می باش��د.
ع هیئت مدیره  9

81
60
88

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت مجتمع معدنی نگین کاوان 

طوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 
1244 و شناسه ملی 14003450260

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 
دعوت می گردد تا در جلسه فوق الذکر 
ک��ه در تاریخ 99/02/07 راس س��اعت 
17 در محل مش��هد - خیابان فلسطین 
پنج��م  طبق��ه   -  930 پ��الک   -  23/1

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
  دستور جلسه:

  1( بررس��ی و تصوی��ب ص��ورت ه��ای 
مالی

  2( انتخاب اعضای هیئت مدیره
  3( انتخاب بازرسین

  4( س��ایر موارد پیش بینی نشده که 
در صالحیت مجمع عمومی باشد.

 هیئت مدیره شرکت 

ع 9
81
59
89



با وجود تعطیلی رستوران ها و کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاد

قیمت گوشت در وضعیت قرمز
علی محمدزاده قیمت گوشت قرمز در بازار 
مشهد همچنان در محدوده 100 هزار تومان 
اســت که با توجه به بیکاری بیش از یکماهه 
طبقات متوســط و کم درآمد جامعه می توان 
تصور کرد برخــی از این خانواده ها برای تهیه 
اقالم پروتئینی و از جمله گوشــت با چالش 

جدی مواجه هستند.
پس از شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیل و 
نیمه فعال شــدن بسیاری از واحد های صنفی 
همچون رستوران ها و مراکز عرضه غذا تصور 
بر این بود که قیمت گوشــت در بازار کاهش 
چشمگیری داشته باشد اما در مجموع می توان 
گفت قیمت گوشت ارزان نشده و کاهش های 

صورت گرفته هم مقطعی بوده است.

چند برش از قصابی های شهر
مرد میانســالی که به گفتــه خودش قصابی 
شغل خانوادگی آن ها از چند نسل قبل بوده، 
می گوید: در این شغل همیشه با افرادی مواجه 
می شوی که توان خرید بیشــتر از 100گرم 
گوشــت را ندارند ولی این روزها شــرایط به 

مراتب بدتری را تجربه می کنیم.
او می افزاید: وقتی همســایه کارگرم مراجعه 
می کند و با شرمســاری طلــب مقدار کمی 
گوشت می کند چون هفته ها هست که بیکار 
شده و توان خرید نیم کیلو گوشت را هم ندارد 
می دانم که روزگارشان ســخت می گذرد اما 
کاری از دســت من و امثال من هم برنمی آید 
ما هم اگر در این بازار خراب بخواهیم بخشی 
از فروشمان را به صورت نسیه انجام دهیم باز 

پولی برای خرید گوشت نداریم.
قصــاب دیگری در یکــی از مناطق برخوردار 
مشهد می گوید: فروش گوشت ما در هفته های 
اخیر به یک سوم کاهش یافته و حتی در این 
مناطق برخوردار شــهر هم تعداد افرادی که 
خرید های چند کیلویی گوشت می کردند کم 
شــده و کامالً معلوم است وضعیت اقتصادی 

مردم در مرحله قرمز قرار گرفته است.
یکی دیگــر از قصاب های مشــهد می گوید: 
سال های قبل در هفته هایی که به ماه مبارک 
رمضان نزدیک می شدیم معموالً میزان فروش 
فراورده های گوشتی افزایش می یافت اما این 
روزها هیچ تفاوتــی در میزان فروش ما ایجاد 
نشده و حتی شــاید بتوان گفت این روزها با 
کمترین حد فروش در چند سال اخیر مواجه 

هستیم.

قیمت هایی که همچنان باالست
اما در مقابل، مشتری ها هم از شرایط موجود 
گالیه دارند و معتقدند باید تدبیری اندیشیده 
شــود تا در شرایط کنونی که باال بردن ایمنی 
بدن افراد می تواند در پیشگیری از این بیماری 
مؤثر باشــد حداقل مواد پروتئینی و از جمله 
گوشــت با قیمت ارزان تــری در اختیار مردم 

قرار بگیرد.
پیرمرد بازنشسته ای که نیم کیلو گوشت خرید 
کرده می گوید: با تعطیلی رستوران های مشهد 
و طرقبه شاندیز حجم زیادی از مصرف گوشت 
کاهش یافته و بر اســاس منطق باید قیمت 
گوشت پایین می آمد اما در روزهای آخر سال 
گذشته و هفته اول سال جاری قیمت گوشت 

به 120 هزار تومان هم رسید.
او می افزاید: آنچه مسلم است به دلیل همین 
نبود بازار فروش گوشت قیمت گوسفند زنده 
کاهش یافته ولی اینکه چرا قیمت گوشــت 
کاهش نیافته و یا به میزان کمی پایین آمده 
پرسشی اســت که متولیان حوزه نظارت باید 
به آن پاسخ بدهند هر چند همیشه در چنین 
مواقعی موضوع خروج دام زنده یا گوشــت از 
استان مطرح می شــود ولی هیچ گاه گزارش 

دقیقی ارائه نمی شود.
زن میانســالی هم با نشــان دادن مقدار کم 
گوشــتی که خریده می گوید: در گذشــته 
بــه طور متوســط ماهانه دو کیلو گوشــت 
می خریدیم و تا مدتی اســتفاده می کردیم 
اما این روزها اوالً مصرف گوشتمان به شدت 
کم شــده و دوماً اینکه به تناسب غذایی که 
می خواهم درســت کنم مقدار و نوع گوشت 
را انتخــاب می کنم یعنی یک بار گوشــت 
آبگوشــتی و یک بار خورشــتی می خرم که 

شرایط خوبی نیست.
به سراغ کارگران ســر گذر می روم و از آن ها 
درباره خرید گوشت قرمز و قیمت آن می پرسم 
که متأسفانه جواب های دلسردکننده بسیاری 
می شــنوم؛ یکی می گوید چند هفته است که 
گوشتی نخریده و تنها یک بار حدود 100گرم 

گوشت نذری گرفته است.
دیگــری می گوید: در حدود 
دو ماه گذشته تنها یک مرغ 
خریده و پولــی برای خرید 
گوشــت قرمز نداشته است 
و به قول خــودش با خرید 
کالباس سر بچه هایش کاله 
گذاشــته و گفته این ها هم 

گوشت هستند.

قیمت گوشت در 
سراشیبی

بــا تمــام ایــن اوصــاف 
رئیــس اتحادیــه صنــف 

فروشــندگان گوشــت دامی مشــهد در 
تأســف  اظهار  با خبرنگار ضمن  گفت وگو 
از شــرایط پیش آمده برای شــهروندان و 
به ویژه طبقه کارگر می گوید: با بررســی 
قیمت ها در هفته های اخیر می توان گفت 
ســیر نزولی داشــته و امیدواریم شــاهد 
تــداوم کاهش قیمــت گوشــت در بازار 

باشیم. مشهد 
مهدی باقری می افزاید: در حال حاضر هیچ 
گونه کســری دامی در مشهد وجود ندارد و 
بــه دلیل تعطیلی مراکز عرضه غذا و کاهش 
مصرف گوشت در هفته های گذشته به نوعی 
تعداد قابل توجهی دام در بخش خصوصی و 
فعاالن این حوزه ذبح نشده و در صورت نیاز 
وارد چرخه خواهد شد که می تواند در توازن 
قیمت بازار مؤثر باشــد و از شــوک قیمتی 

احتمالی هم جلوگیری کند.
وی ادامه می دهد: بررســی ها نشان می دهد 

قیمــت گوشــت قرمز در 
بازار مشــهد ســیر نزولی 
دارد و نســبت به اســفند 
ســال گذشــته بین 10 تا 
15درصد کاهش داشــته و 
در حال حاضر قیمت الشه 
گوسفند هر کیلو 78 تا 80 
هزار تومان، ران و سردست 
گردبــر100 هــزار تومان، 
آبگوشــتی دنــده 60هزار 
تومان و گوســاله 75 تا80 

هزار تومان است.
وی نیز با اشاره به نزدیکی 
ماه مبــارک رمضان اظهار 
می دارد: با توجه به تصمیم های گرفته شده 
و نظارت هایی که صورت می گیرد مســئله 
جابه جایی یا همان خروج دام از استان هم 
منتفــی بوده و پیش بینی می شــود قیمت 
گوشــت در ماه رمضان افزایش نداشــته و 

حتی روند کاهشی داشته باشد.
الزم به ذکر اســت که عالوه بــر گفته های 
فروشــندگان گوشت  اتحادیه صنف  رئیس 
دامی مشهد هر ســاله در اردیبهشت ماه به 
دلیل فصل زاد و ولد دام ها و فروش دام های 
مازاد از سوی دامداران شاهد کاهش قیمت ها 
در ایــن حوزه بودیم که با توجه به شــرایط 
موجــود به نظر می رســد اگــر نظارت های 
جدی تــری در عرصه ملی برای جلوگیری از 
خروج دام زنده از کشــور صورت بگیرد و در 
حوزه اســتانی نیز محدودیت ها اعمال شود 
در هفته های آینده باید شاهد کاهش قیمت 

گوشت قرمز باشیم.

سرپرست اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی 
به قدس خبر داد 

  تسویه 41 میلیارد و 960 میلیون 
تومان از مطالبات مؤسسه های درمانی

 پرویــن محمــدی: 
 960 و  میلیــارد   41
میلیون تومان از مطالبات 
و  درمانی  مؤسســه های 
مراکز طرف قرارداد بیمه 
رضوی  خراسان  سالمت 

تسویه شد. 
دکتر علیرضا رمزی، سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان در 
گفت وگو با خبرنگار ما بــا اعالم این مطلب گفت: در ماه جاری 
23 میلیارد تومان از مطالبات سال گذشته مراکز درمانی طرف 
قرارداد این اداره کل پرداخت و افزون بر آن مطالبات داروخانه های 
غیردانشگاهی طرف قرارداد نیز به مبلغ 18میلیارد و 956میلیون 

تومان تسویه شد.
وی خاطرنشــان کرد: مانده مطالبات بســتری شهریور و مهر 
1398 بیمارستان های غیردانشگاهی و بخشی از مطالبات آبان 
1398بیمارستان های خیریه به مبلغ 12 میلیارد و 10 میلیون 

تومان نیز تسویه شد. 
وی افزود: همچنین مانده مطالبات اسناد سرپایی مؤسسه های 
غیردانشگاهی مرداد 1398 )پاراکلینیک و درمانگاه ها( و بخشی از 
مطالبات شهریور 98 مراکز دیالیزی در مجموع به مبلغ 8 میلیارد 

و 776 میلیون تومان نیز پرداخت شد.
دکتر رمزی ادامه داد: عالوه بر مبالغ مذکور مبلغ 2 میلیارد و 218 
میلیون تومان نیز بابت تفاوت علی الحســاب سال 1398 سطح 
یک روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 20هزار نفر دانشگاه های 
علوم پزشــکی سطح استان خراسان رضوی پرداخت شد که در 
مجموع این اداره کل مبلغ 23 میلیارد و 4میلیون تومان در ابتدای 
سال1399 به مراکز درمانی و مؤسسه های طرف خود پرداخت و 

تسویه کرده است.
سرپرســت اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی تصریح کرد: 
در اسفند ماه سال1398 نیز مطالبات سال1397 داروخانه های 
طرف قرارداد و مؤسسه های غیر از دانشگاهی )به جز اسفند1397 
داروخانه های خصوصی( تسویه شده بود که با پرداخت 18میلیارد 
و 956 میلیون تومــان در فروردین ماه 1399، تمامی مطالبات 
سال1397 مؤسسه های غیر از دانشگاهی و داروخانه های طرف 

قرارداد با این اداره کل تسویه شده است.

روز گذشته در نیشابور
  مقبره عطار گلباران شد

خبرنگار   - نیشابور 
 25 با  همزمان  قدس: 
فروردین روز ملی عطار 
احترام  ادای  نیشابوری 
آرامگاه  گلباران  و 
توسط  نیشابوری  عطار 
اعضای شورای فرهنگ 

عمومی شهرستان نیشابور انجام شد. گفتنی است؛ با توجه 
به پروتکل ها و محدودیت های برگزاری مراسم رسمی در 
فاصله گذاری  رعایت  با  بزرگداشت  این  کرونا،  شیوع  ایام 

اجتماعی انجام شد.
شــیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری از شاعران بزرگ و 
مشهور ادبیات فارسی است که در سال 540هـ.ق متولد شد 
و در ســال 618هـ.ق در قتل عام نیشابور در فتنه مغول دار 
فاني را وداع گفت و در طول حدود هشت دهه عمر بابرکتش 
از 30 سالگی تا هفتاد و اند سالگی اشعارش را سروده است. 
این شاعر بزرگ پارسی گوی در قریه کدکن از توابع نیشابور 
دیده به جهان گشوده و از قراین پیداست که در هنگام وفات 

در شهر شادیاخ )نیشابور فعلی( ساکن بوده است. 

    توضیح اداره کل انتقال خون 
خراسان رضوی درباره یک خبر

قدس: روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراســان رضوی در 
پاسخ به چاپ مطلبی با عنوان »آغاز پالسمادرمانی مبتالیان به 
کرونا در مشهد« که در بیســت و پنجم فروردین ماه در همین 
صفحه به چاپ رسید جوابیه ای ارسال کرده که در آن آمده است:

اداره کل انتقال خون خراســان رضوی همواره در جهت سالمت 
اهداکنندگان قهرمان خون و بیمــاران نیازمند به فراورده های 
خونی مأموریت و رســالت حیاتی خویش را با برنامه ریزی های 
مربوطه به انجام می رساند. ورود به مقوله پالسمادرمانی مبتالیان 
به کرونا در مشهد، قائم به نظر و تصمیمات دانشگاه علوم پزشکی 
 بــوده و لذا در صورت صالحدید مســئوالن محتــرم ذی ربط، 
برنامه ریزی های مربوطه، اطالع رسانی و پاسخگویی های مرتبط 
در این خصوص با محوریت و مســئولیت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد صورت خواهد گرفت. با هماهنگی های صورت گرفته، اداره 
کل انتقال خون اســتان در این خصوص محوریت و مشارکتی 
نداشته و اعالم نظر مدیرکل محترم انتقال خون استان در پاسخ 
به سؤال خبرنگار، صرفاً به عنوان مطلع ابراز گردیده ولی تیتر خبر 
موجب شائبه محوریت انتقال خون استان در این مقوله است که 
صحیح نمی باشد. خواهشمند است در صورت امکان دستور فرمایند 

جهت تنویر افکار عمومی در کوتا ه ترین زمان ممکن چاپ شود.
پاسخ قدس:

الزم به ذکر است خبر اعالم شده به نقل از خبرگزاری ایسنا بوده 
که در تاریخ یاد شده در روزنامه قدس به چاپ رسیده است.

به همت نیکوکاران مشهدی انجام می شود 
  طرح نان رایگان برای خانواده های نیازمند

ســرور  هادیان: بنیاد 
در  ایرانیان  نیکــوکاری 
در  خود  اهداف  راستای 
خدمت رسانی  خصوص 
و تأمین نیازهای ضروری 
اقشار مختلف جامعه در 
درصدد  کنونی،  شرایط 
است به منظور تأمین نان روزانه مستمندان و کارگران روزمزد، 
دستفروش ها، کودکان کار و زنان سرپرست خانوار که به دنبال 
شــیوع بیماری کرونا شــغل و درآمد خود را از دست داده و 
قادر به تأمین مایحتاج غذایی خود و خانواده هایشان نیستند، 

اقدام کند. 
مدیر عامل بنیــاد نیکوکاری ایرانیان در گفت وگو با خبرنگار 
قــدس با بیان این مطلب گفت: قیمت هر پنج عدد نان برای 
یک خانواده، در هر روز 3 هزار تومان اســت و نیک اندیشان 

می توانند در این طرح ما را همراهی کنند.

 نان و سنت حسنه
دکتر محمدجعفر کروژدهی افزود: با توجه به شیوع بیماری 
کرونا از ابتدای بحران شــروع کارمان شناســایی افراد در 
مناطق حاشــیه شهر بود و اولویتمان را در راستای حمایت 
معیشــتی و بهداشتی قرار دادیم، پس از بررسی های انجام 
شده به معنای واقعی دریافتیم که خانواده هایی به نان شب 

محتاج هستند.
وی یادآور شــد: ســنت حســنه ای که در قدیم مرسوم بود 
اینکه تعدادی افراد خیر به نانوایی ها مبلغی را می دادند تا به 
نیازمنــدان نان رایگان بدهند از این رو پیش از فرا رســیدن 
ماه رمضان با چند نانوایی در نواحی محله های حاشــیه شهر 

هماهنگ شد تا این سنت حسنه را ادامه دهیم.
وی خاطرنشــان کرد: طرح حواله ها و توزیــع نان رایگان 
را از منطقه گلشــهر که منطقه 5 شهرداری مشهد است، 
شــروع کردیم و از روز گذشــته بین 35 خانواده شناسایی 
شــده در این منطقه حواله ها تقسیم و توزیع شد تا روزانه 
به اســتناد حواله هایی که در اختیار دارند پنج نان رایگان 

تحویل بگیرند.

 محدودیت نداریم
مدیر عامل این بنیاد با اشــاره به ایــن نکته که این طرح 
محدودیت ندارد، بیان کــرد: در این کمپین به حامیانمان 
اعالم شد، هر تعداد افراد نیازمندی را که شورای اجتماعی 
محالت، مســاجد، بســیج، شــهرداری و همه کسانی که 
می توانند در بحث شناسایی افراد نیازمند به ما کمک کنند 
و می توانند افراد را معرفی کنند، محدودیتی برای توزیع نان 
رایگان در منطقه حاشیه شهر نداریم و امکان اهدای حواله 

نان رایگان وجود دارد.

  افزایش 47 درصدی نرخ خرید 
تضمینی گندم در خراسان رضوی

قدس: مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراســان رضوی از 
افزایــش 47 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در اســتان 
خراســان رضوی خبر داد. حمیدرضا نوری افــزود: با افزایش 
47 درصــدی قیمــت خرید تضمینی گندم در ســال جاری، 
دسترنج کشاورزان با قیمت 25هزار ریال و با احتساب 4 درصد 
 افــت مفید و یک درصد افت غیرمفید خریداری خواهد شــد.

از  هــزار هکتــار  در ســال جــاری 142  داد:  ادامــه  وی 
اراضــی کشــاورزی اســتان بــه کشــت دیــم و 126 هزار 
 هکتــار نیــز به کشــت آبــی اختصاص داده شــده اســت. 
نوری با اشــاره به خرید 502 هزار تنی گندم در سال گذشته، 
اضافه کــرد: پیش بینی می شــود طبق اعالم ســازمان جهاد 
کشاورزی از این سطح زیر کشت اعالم شده، بیش از 640 هزار 
تــن گندم تولید و افزون بر 450 هزار تن به صورت تضمینی از 

کشاورزان خریداری و ذخیر ه سازی شود.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اســتان خراســان رضوی در 
خصوص تمهیدات اندیشــیده شده برای فصل خرید تضمینی 
گندم ســال جاری گفت: بیش از 60 مرکز، کمیسیون و انبار 
تعاون روســتایی در سطح استان فعال هستند که 200 نفر به 
عنوان عوامل تشخیص و ذی حساب و نیز ناظران کنترل کیفیت 

خدمت رسانی به کشاورزان را به عهده خواهند داشت.

معاون تعاون بنیاد خراسان رضوی خبر داد 
  اجرای طرح سپاس

برای 17 هزار خانواده شاهد و ایثارگر 
تعاون  معــاون  قدس: 
بنیــاد شــهید و امــور 
خراســان  ایثارگــران 
رضوی گفت: در راستای 
اجرای طرح ســپاس در 
ســال 98، بــا 17 هزار 
و 766 خانواده شــهید، 
جانبــاز و آزاده دیدار صورت گرفته و از فداکاری این عزیزان 

با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمده است.
صدیقــه خدیوی افزود: یکی از مهم تریــن فعالیت های اداره 
مددکاری اجرای طرح ســپاس اســت کــه هدفش تکریم 
ایثارگران، بررســی و شناســایی مشــکالت و پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی اســت. وی یادآور شد: در اجرای طرح 
سپاس، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، 
معاونان و رؤسای ادارات به منازل ایثارگران رفته و از نزدیک 
با این قشــر عزیز گفت وگو می کننــد. وی ضمن قدردانی از 
مســئوالن استانی و شهرســتانی به ویژه فرمانداران، امامان 
جمعه و فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج بیان کرد: در بخش 
اعظم این دیدارها مسئوالن و رؤسای ادارات حضور داشتند تا 
عالوه بر تکریم، رفع مشکالت در کوتاه ترین زمان انجام شود.

خدیوی به شرایط روز جامعه اشــاره و تأکید کرد: از ابتدای 
اســفند ماه 98 تمامی دیدارها لغو و ارتباط تلفنی جایگزین 
آن شده که از ابتدای سال 98 تاکنون 9هزار تماس تلفنی با 
ایثارگران صورت گرفته که 572 مورد آن در اسفند ماه سال 

گذشته ثبت شده است.

گفت و گو

وحید اکرمی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
مشهد گفت: براساس توصیه پزشکان یکی از مهم ترین 
عوامل جلوگیری از ابتال به کرونا و شــیوع آن رعایت بهداشت 
فردی و شست وشوی دست هاست اما این موضوع سبب افزایش 

مصرف بسیار زیاد آب در مشهد شده است.
حسین اسماعیلیان در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین عنوان 
کرد: بر اساس آمار موجود مصرف آب در اسفندماه گذشته نسبت 
به سال قبل از آن به طور متوسط 14 درصد و در 20 روز ابتدایی 
فروردین ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته در حدود 8 

درصد افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر از ابتدای ورود کرونا 
به مشــهد چیزی در حدود 11 درصد به مصرف آب مشترکان 
مشهدی افزوده شده اســت. البته باید توجه داشت که مصرف 
بیشتر آب در اسفندماه نسبت به فروردین ماه به دلیل مصرف آب 

در رسوم خانه تکانی در روزهای پایانی سال بوده است. 
وی بیان کرد: باید این نکته را در نظر بگیریم در حالی این میزان 
باالی مصرف آب را در مشــهد داشته ایم که در این مدت زائران 
و مسافران در مشهد حضور نداشته اند و هتل ها و مسافرخانه ها 

تعطیل بوده است. 

وی متذکر شد: اگر همین میانگین مصرف که اکنون موجود است 
ادامه پیدا کرده و به پیک مصرف در تابستان بپیوندد دچار مشکل 
خواهیم شد.  وی ابراز کرد: ما هم در شرکت آب و فاضالب مشهد 
به بهداشت فردی و شست وشوی دست ها به مدت 20 ثانیه اعتقاد 
داشته و از نابودی کرونا استقبال می کنیم، اما این نگرانی وجود 
دارد که آب درست و بهینه مصرف نشده و اتالف شود. برخی از 
افراد در مدت 20 ثانیه شست وشوی دست ها از بستن شیر آب 
خودداری می کنند، حال اینکه به راحتی می توانند با بسته نگه 
داشتن آب، از هدر رفتن آب به مدت 20 ثانیه جلوگیری کنند. 

هاشم رسائی فر پس از شیوع ویروس کرونا و اتفاقاتی 
که در حوزه کسب و کار واقع شد در مصوبه ای که دولت 
به بانک ها ابالغ کرد اعالم شــد برخی از مشاغل و صنوف 
آســیب دیده از شــیوع کرونا که از بانک ها وام گرفته اند 
در صورتی که توانایی پرداخت اقســاط وامشان را ندارند 
می توانند اقساط ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت را 
پرداخت نکنند و بعد از پرداخت آخرین قسط برای این سه 

قسط معوق اقدام نمایند.
 بعد از این خیلی ها که از بانک وام داشــتند به دنبال این 
بودند که از چند و چون داستان پرداخت اقساط وامشان 

در سه ماه مذکور مطلع شوند. 

 مشاغل معاف از پرداخت اقساط بانکی 
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در این 
خصوص به قدس گفت: طبــق آنچه هیئت وزیران قبل 
از سال جدید مصوب کرد قرار شد در راستای حمایت از 
کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا بانک ها به این 
دسته از مشتریان خود که احیاناً وام گرفته اند تنفسی سه 
ماهه برای بازپرداخت اقساطشان بدهد به این صورت که 
این مشتریان می توانند اقساط ماه های اسفند 98، فروردین 
و اردیبهشت 99 را پرداخت نکنند تا زمانی که اقساط وام 
به اتمام برسد و در آخر سه قسط این سه ماه را بدون اینکه 

سودی شامل آن شود پرداخت کنند.
حسن مونســان در ادامه در مورد این گروه از افراد عنوان 
کرد: این مصوبه همان طور که عنوان شــد شامل اقشار 
و صنــوف آســیب دیده از شــیوع کرونا می شــود که از 
 جمله آن ها می توان به صنف هتلــداران و مهمانپذیرها،

رستوران داران و فست فودی ها و بقیه مشاغلی که فعالیت 
آن ها به تأیید ســازمان گردشگری می رسد و همچنین 

صنف تولید و توزیع پوشــاک، کیف و کفش، آرایشگران 
زنانه و مردانه، مراکز آموزشــی و فرهنگی و نیز ورزشی، 
صنایع دستی، آژانس های مسافرتی برون شهری و مشاغلی 

از این دست اشاره کرد.

 وام های قرض الحسنه مستثنا هستند
مدیر شعب بانک ملی در استان خراسان رضوی همچنین 
در پاســخ به این پرسش که سرنوشت اقساط وام هایی از 
جمله مســکن، جعاله و... در این بین چیست اظهار کرد: 
به جــز وام هایی چون ازدواج و اشــتغال که مشــتریان 
بانک ها می توانند اقساط سه ماهه عنوان شده آن ها را به 
آخر موکول کنند مابقی وام ها مثل وام مسکن، جعاله و... 
مشمول این مصوبه نمی شوند و وام گیرنده ها می بایست در 

موعد سررسید نسبت به پرداخت اقساطشان اقدام کنند.

 فوت دو نفر از کارمندان نظام بانکی استان به 
علت کرونا

مونسان در پاســخ به پرسش دیگر قدس مبنی بر اینکه 
تاکنون چه تعداد از کارمندان بانکی استان مبتال به کرونا 
ویروس شده و اینکه فوتی در این زمینه ثبت شده است، 
گفت: با توجه به اینکه همکاران ما در نظام بانکی استان 
در خط مقدم جبهه اقتصادی استان فعالیت دارند و ناچار 
بودیم به این دلیل فعالیت بانک ها را در این مدت داشته 
باشیم و اینکه برخی از مردم متأسفانه توصیه های بهداشتی 
را رعایت نکرده و به بانک ها مراجعه داشتند امکان سرایت 
آن به همکاران باال رفته و منجر به گرفتار شدن 75 نفر از 
همکاران نظام بانکی استان به ویروس کرونا تا امروز شده 
که متأسفانه از این تعداد دو نفر از بهترین همکاران بانکی 

فوت شده اند.

وام گیرندگان از بانک ها بخوانند

کدام اقساط مشمول تأخیر سه ماهه پرداخت می شوند؟

یک شهروند مشهدی: 
در گذشته به طور 

متوسط ماهانه دو کیلو 
گوشت می خریدیم 
و تا مدتی استفاده 
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خبر داد

افزایش ۱۱ درصدی مصرف آب در مشهد



گزارش نشست

قدس: رئیس شــورای اســامی شــهر 
مشــهد گفت: ابتای 30درصد شهروندان 
کانشهرهای کشــور، ریشه در استفاده از 

حمل ونقل عمومی دارد.
حیدری در آغاز هشتاد و هشتمین جلسه 
علنی شــورا افزود: تصمیم شــورای شهر 
مشهد برای تعطیلی خطوط مترو و ناوگان 
اتوبوســرانی، تصمیم هوشمندانه ای بود و 
پیوسته ســعی کردیم برای جلوگیری از 

شیوع ویروس کرونا پیشرو باشیم.
وی بــا بیان اینکه ســامت شــهروندان 
اولویت نخســت شوراست و مصوبات الزم 
را هــم فارغ از هرگونه مصلحت اندیشــی، 
در این خصوص داشــته ایم، یادآورشــد: 
پیوسته سعی داشــته ایم تا تصمیمات در 
شورا مبتنی بر آینده نگری و تحت تأثیر از 

تحوالت ناشی از کرونا باشد.
رئیس شــورای شهر مشــهد در ادامه با 
تشکر و قدردانی از همراهی ستاد مبارزه با 
کرونا استان به مسئولیت استاندار، تصریح 
کرد: از عالمان دینی، فقها و تولیت آستان 
قدس رضــوی نیز تشــکر می کنیم که با 
درایــت، مطابق نظرات حوزه بهداشــتی 

عمل کردند.
در ادامه این جلســه تعطیلی قطار شهری 
مشهد تا ۱۵ اردیبهشت ماه تمدید اعتبار 
و همچنین مقرر شد از اول اردیبهشت ماه 

در ۲۵محــور از ۱۵0 محور فعال در حوزه 
ناوگان اتوبوسرانی، فعالیت این ناوگان آغاز 

شود. 
در این جلسه اعضای شورای اسامی شهر 
مشهد با الیحه دوفوریتی شهرداری مبنی 
بر ادامه تعطیلی متــرو و فعالیت محدود 
برخی از خطوط اتوبوســرانی از جمله ۲۷ 
خط بی. آر. تــی و تعدادی خط در حومه 
شــهر مشــهد در بازه های زمانی خاص از 
اول تا پانزدهم اردیبهشت موافقت کردند. 
براساس این مصوبه فعالیت این اتوبوس ها 
از ســاعت ۶ تا ۸.30 صبــح و ۱۶.30 تا 

۱۹عصر خواهد بود.

متن مصوبه 
»ماده واحده: شهرداری مشهد مکلف است 
به منظــور جلوگیری حداکثری از شــیوع 
ویروس کرونا و ضرورت ســرویس دهی به 
صاحبان مشــاغل و اصنافی که حضور آنان 
در محل کار اجتناب ناپذیر اســت، با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در حوزه حمل ونقل 
عمومــی کــه  باید بــه تأیید کمیســیون 
خدمات شــهری، بهداشــت، ســامت و 
محیط زیست شــورای اسامی شهر برسد، 
براساس بندها و تبصره های زیر اقدام نماید.

تاریــخ  از  اتوبوســرانی  خطــوط   -۱
در  ۱3۹۹/۲/۱لغایــت ۱3۹۹/۲/۱۵صرفــاً 

خطــوط محوری و بی آر تی تعداد ۲۷ خط 
از خطوط روزانه به شــرح لیست پیوست و 
خطوط حومه در دو نوبت صبح از ســاعت 
۶:30 الی۸:30 و عصر از ساعت ۱۶:30 الی 
۱۹ ســرویس دهی نماید. تصمیم گیری در 
خصوص کاهش یا تغییر خطوط و ســاعات 
فعالیت ناوگان در مدت یاد شــده به عهده 

شهردار مشهد مقدس خواهد بود.
تبصره ۱- سرویس دهی ناوگان در روزهای 
تعطیل )جمعه و ســایر تعطیات رسمی( 

صورت نخواهد پذیرفت.
تبصره ۲- شــهرداری مشهد مقدس مکلف 
اســت برای کاهش ســرفاصله زمانی اعزام 
ناوگان، نسبت به استفاده از ظرفیت ناوگان 
خطــوط غیرفعال اتوبوســرانی در خطوط 

مذکور در بند فوق، اقدام نماید.
۲- شهرداری مشــهد مقدس مکلف است 
به  منظور تصمیم گیــری در خصوص ادامه 
تعطیلــی قطار شــهری و همچنین تعیین 
تکلیف وضعیت ســرویس دهی اتوبوسرانی 
پس از ۱3۹۹/۲/۱۵، پس از تهیه نظرسنجی 
مردمی، بــا در نظر گرفتن شــرایط روز و 
آخرین گزارش ستاد مقابله با کرونا، نسبت 
به ارائه الیحه پیشنهادی به شورا اقدام نماید.

تبصره: شهرداری مشهد مقدس موظف است 
آثار مالی ناشــی از اجرای این مصوبه را در 
اصاح بودجه سال ۱3۹۹ پیش بینی نماید«.

شورای شهر مشهد تصویب کرد

آغاز فعالیت اتوبوسرانی از اول اردیبهشت و تمدید تعطیلی مترو

روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 ۲ فوتی و یک مفقودی 

بر اثر سیل در خراسان رضوی
ایســنا: مدیرعامل جمعیت هال احمر خراســان رضوی از 
ثبــت دوفوتی و یک مفقودی بر اثر بارش های سیل آســا در 
اســتان خبر داد. مجتبی احمدی در خصوص آخرین آمار از 
خسارت بارش های سیل آسای بهاری در دو روز گذشته اظهار 
کرد: در پی ورود ســامانه بارشــی و وقوع سیل و آبگرفتگی 
در سطح اســتان در شعب شهرســتان های جوین، جغتای، 
قوچان، سبزوار، تربت حیدریه، مشهد، خواف، نیشابور، تایباد 
و تربت جــام، ۵۵0 نفر در قالب ۱۴۶خانــوار حادثه دیده اند 
که ۵۲۵ نفر تحت امدادرســانی قــرار گرفته اند.وی تصریح 
کرد:همچنین تا پایان ســاعت ۲۱ روز یکشنبه گذشته یک 
مفقــودی در خــواف و دو فوتی در  رشــتخوار و خواف نیز 

گزارش شده است.
احمدی ادامه داد: در این مدت از ۹۷ منزل تخلیه آب صورت 
گرفته و ۱۱۱ نفر در قالب ۴۴ خانوار از روستای بهانگر تحت 
اســکان اضطراری در حسینیه و مســجد روستای مهر  قرار 
گرفته اند.مدیرعامل جمعیت هال احمر خراسان رضوی گفت: 
۴۱ تیــم به ظرفیــت ۱۶۲ نفر تاکنــون در تیم های اعزامی 
هال احمر اســتان فعالیت داشته اند. ۱۱ دستگاه آمبوالنس، 
۱۹ دستگاه کمک دار، هفت دستگاه ست نجات و سه دستگاه 
ســواری به کار گرفته شده است. همچنین تاکنون ۵۱ بسته 
جیره ۷۲ ســاعته، 300 پرس غذای گرم، ۹۲ تخته پتو،  دو 
تخته موکت، دو عدد ست ظرف، یک والور و یک فانوس نیز 

توزیع شده است.

بر اثر وقوع سیالب رخ داد
 آسیب به تأسیسات آبرسانی 

روستاهای 17 شهرستان خراسان رضوی 
ادامــه  بــا  قــدس: 
بارش های بهاری سنگین 
خراســان رضوی   در 
آبرســانی  تأسیســات 
آبرســانی  مجتمع های 
 ۱۷ در  روســتایی 
شهرســتان استان دچار 

خســارت شد. در برخی مناطق هم ورود گل و الی به شبکه 
توزیــع  و ایســتگاه های پمپاژ موجب کــدورت و اخال در 
تأمین آب مشــترکان شد که با به کارگیری چندین دستگاه 
تانکر سیار اقدام به آبرســانی به روستاهای آسیب دیده شد. 
براســاس اعام دفتر مدیریت بحران شــرکت آب و فاضاب 
خراســان رضوی بیشترین خسارت ناشــی از سیل مربوط به 
شهرستان داورزن است به گونه ای که روند تأمین آب در چند 

مجتمع روستایی مختل شد.

 بهره برداری از پروژه چهار سطحی 
آزادگان و تقاطع نمایشگاه تا بهمن ماه

معــاون عمران،  قدس: 
حمل ونقــل و ترافیــک 
گفت:  مشهد  شهرداری 
پــروژه چهار ســطحی 
تقاطــع  و  آزادگان 
نمایشــگاه در ۲۲ بهمن 
بهره برداری  به  سال ۹۹ 

خواهد رسید.
خلیل اهلل کاظمی در بازدید شهردار مشهد از میدان نمایشگاه 
اظهار کرد: در ابتدا قرار بود پروژه چهار ســطحی آزادگان در 
مدت ۲۴ ماه به بهره برداری برســد، اما در یک ماه گذشته به 
دلیل مشکات ناشــی از ویروس کرونا و تأمین مصالح، این 

پروژه در زمان بندی خود با مشکل مواجه شده است.
وی در خصوص جزئیات پروژه بیان کرد: رقم ریالی این پروژه 
۲هزارمیلیارد تومان در چهار سطح است که شامل سطح اول 
زیرگذر از بولوار میثاق به ســمت بولوار وکیل آباد، به صورت 
همســطح، ســطح دوم چپ گرد که بار ترافیکی را از بولوار 
امام علی)ع( به بولوار نمایشگاه منتقل می کند، سطح سوم پلی 
اســت از بولوار امام علی)ع( به آزادراه چناران و سطح چهارم 
نیز راست گرد چناران به بولوار میثاق است. الزم به ذکر است، 
این پروژه در ۲۲ بهمن سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید.

دستگیری فروشندگان غیرمجاز 
در فضای مجازی 

میرعلمدار-نیشابور: فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از 
شناسایی و دستگیری فروشندگان غیرمجاز در فضای مجازی 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حســین دهقانپور اظهار کرد:در پی دریافت خبری 
مبنی بر خرید و فروش غیر مجاز دارو و تجهیزات پزشکی در 
فضای مجازی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتا نیشابور قرار گرفت.
وی افزود:کارشناســان پلیــس فتــا بــا اشــراف اطاعاتی 
و تحقیقــات بــه عمــل آمــده در فضای مجــازی مطلــع 
شــدند دو متهــم به صــورت هماهنــگ در زمینــه خرید 
و فــروش انــواع داروهــا و تجهیــزات پزشــکی از قبیــل 
ماسک،دســتکش،انواع مکمل های دارویی و... فعالیت دارند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد:کارشناسان پلیس فتا در ادامه 
تحقیقات فنی به سرنخ های مهم دیگری نیز دست یافتند مبنی 
بر اینکه متهمان در زمینه خرید و فروش ملک نیز فعالیت داشته 
و این در حالی است که هیچ گونه تخصصی در زمینه پزشکی 
ندارند و با سوء اســتفاده از شرایط موجود چنین فعالیت های 
مجرمانه ای را مرتکب می شوند.ســرهنگ دهقانپور با اشاره به 
دستگیری هر دو متهم با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات 
ضربتی،تصریح کرد:متهمان پس از تشــکیل پرونده مقدماتی 
به منظور ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

 اقدام به موقع پلیس مشهد
 پس از انتشار یک کلیپ در فضای مجازی

 دستگیری عامل آلوده کردن 
نوشابه های شیشه ای 

خط قرمز:  رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی اســتان از 
شناسایی عامل آلودگي نوشابه های شیشه ای در مشهد که 

موجب تشویش اذهان عمومی شده بود، خبر داد. 
ســرهنگ امید نودهی درباره جزئیــات این خبر گفت: روز 
جمعه ۲۲ فروردین ماه سال جاری کلیپی در فضای مجازی 
با محتوای آلوده کردن و دستکاری نوشابه های شیشه ای در 
مشهد توسط یکی از کارگران شرکت حمل و پخش نوشابه 
منتشــر شد که باز نشــر آن در شبکه های اجتماعی سبب 

تشویش اذهان عمومی شد.
وی افزود: با رصد صورت گرفته توسط پلیس امنیت عمومی 
خراســان رضوی، اقدام های الزم برای شناسایی این فرد در 

دستور کار قرار گرفت.
ســرهنگ نودهی گفت: با شروع تحقیقات فرد موردنظر که 
با باز کردن درب شیشــه، استشمام، نوشیدن و جایگزینی 
محتویات نوشابه سربســته موجب تشویش اذهان عمومی 
شده بود شناسایی و پس از هماهنگی مقام قضایی دستگیر 

و به دادسرا معرفی شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان خراسان رضوی 
در پایان خاطرنشان کرد: با هرگونه اقدامی که موجب نگرانی 
شهروندان و انتشار آن در فضای مجازی شود به صورت جدی 

و قانونی برخورد خواهد شد.

متهمان پرونده زورگیری در چنگ قانون 
 شکایت یک شهروند 

پرده از ۲0 فقره سرقت برداشت
قدس: رئیس پلیس آگاهي اســتان از دستگیری متهمان 
موتورســواری که با استفاده از چاقو اقدام به زورگیری تلفن 

همراه می کردند در مشهد خبر داد. 
سرهنگ جواد شــفیع زاده با اعام این خبر گفت: خانمی با 
مراجعه به پلیس آگاهی اظهار کرد که تلفن همراهش توسط 
دو جوان موتورسوار با تهدید چاقو مورد سرقت قرار گرفته، 

بنابراین پرونده در اختیار و دستورات ابتدایي صادر شد.
وی افزود: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت هاي خشن پلیس 
آگاهي با اشــراف اطاعاتی و با راهنمایی مالباخته دو متهم 
را در این زمینه شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی آن ها 

را دستگیر کردند.
سرهنگ شــفیع زاده اظهار کرد: متهمان دستگیر شده در 
بازجویی هــای به عمل آمده به جرم خود با همکاری دو نفر 
دیگر اعتراف که همدســتان این متهمان نیز توسط پلیس 
دســتگیر و از سوی آنان پنج دستگاه تلفن همراه مسروقه و 
یک دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده در سرقت ها کشف 

شد.
رئیس پلیس آگاهي اســتان خراســان رضوي با اعام اینکه 
تاکنون ۲0 نفر مالباخته شــکایت های خودشان را تنظیم 
کرده اند، خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضایی تحقیقات برای 

کشف دیگر اقدام های مجرمانه از متهمان ادامه دارد.

با تالش آتش نشانان مشهدی  صورت گرفت
 رهاسازی پای کارگر گرفتار 

در دستگاه صنعتی 
خط قرمز: مدیر منطقه 
یک عملیات آتش نشانی 
شهر مشهد از عملیات 
آتش نشانان و نجاتگران 
دو ایستگاه این سازمان 
برای رهاسازی پای فرد 
گرفتار در داخل دستگاه 
صنعتی در یک مرغداری در جاده روســتای گوارشــک در 
حومه مشهد خبر داد.سر آتشیار محسن اسدی با بیان این 
مطلب گفت: ظهر روز گذشته در پی تماس تلفنی شهروندان 
با سامانه ۱۲۵ مبنی بر گیر کردن پای یک کارگر در داخل 
دستگاه صنعتی یک مرغداری، ســتاد فرماندهی بافاصله 
نجاتگران و آتش نشــانان ایســتگاه های 3۶و ۵0 را به محل 

حادثه در فاصله 30کیلومتری مشهد اعزام کرد.
مدیر منطقه یک عملیات آتش نشــانی شهر مشهد افزود: با 
حضور نجاتگران آتش نشانی در محل مشخص شد کارگری 
جوان حین کار پای راســتش در داخل دســتگاه انتقال دان 
مرغ گیر کرده که بافاصله نجاتگران آتش نشــانی با در نظر 
گرفتن موارد ایمنی عملیات امــدادی را آغاز و ضمن برش 
زدن قطعات این دستگاه صنعتی، پای این کارگر را رهاسازی 
کرده و وی را برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های 

اورژانس حاضر در محل دادند.

فرمانده  انتظامی خراسان جنوبی خبر داد 
 کشف بیش از یک تن موادمخدر 

از کشنده سوخت
خط قرمز: فرمانده انتظامي 
خراســان جنوبی از کشف 
یــک تــن و ۱۶کیلوگرم 
تریــاک و حشــیش در 
شهرستان طبس خبر داد.

ســردارمجید شجاع در 
تشــریح این خبر اظهار 
کرد: مأموران انتظامي شهرســتان طبس بــا دریافت خبري 
مبنــي بر حمل یک محموله ســنگین موادمخــدر از طریق 
محورهاي مواصاتي شهرستان، بافاصله بررسي موضوع را در 
دســتور کار خود قرار دادند.وی افزود: سرانجام مأموران ایست 
و بازرســي دیهوک هنگام کنترل محورهــاي عبوري خودرو 
حامل موادمخدر را شناســایي و به راننده آن دســتور ایست 
دادند.فرمانده انتظامي اســتان بیان کرد: پس از توقف خودرو 
مذکور مأموران در بازرســي از کشنده سوخت، ۸۸۱ کیلوگرم 
تریاک و ۱3۵کیلوگرم حشیش که به طرز ماهرانه اي در بدنه 
خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.سردار شجاع با بیان 
اینکه در این رابطه خودرو توقیف و دو متهم دســتگیر شدند، 
تصریح کرد: پلیس با اشــراف اطاعاتي و حضور خود در تمام 
نقاط خراسان جنوبي اجازه نمي دهد قاچاقچیان و مخان نظم 
و امنیت در هیچ نقطه اي از این استان احساس امنیت و آرامش 
کنند و برخورد پلیس و دستگاه قضایي با آنان قاطع و قانوني 

خواهد بود.

زاویه تصویر

 فرو ریختن دیوار روی 
 دو خودرو پراید و پژو 

در خیابان نیستان سبزوار

خط قرمز محمدحســین درودی از رفع 
تصــرف از ۵/۷هکتار از اراضی ملی و منابع 
طبیعی و قلع وقمع ۷۷ هکتار مســتحدثات 

غیرمجاز خبر داد.

فعالیت مؤثر شورای حفظ حقوق 
بیت المال 

دادســتان عمومــی و 
اســتان  مرکز  انقاب 
دبیر  و  خراسان رضوی 
حقوق  حفظ  شــورای 
اراضی  در  بیت المــال 
ملــی و منابــع طبیعــی و حقــوق عامه 
خراســان رضوی با اعام خبر تشکیل اکیپ 
گشــت مشــترک شــورای حفــظ حقوق 
بیت المال در اراضی ملــی و منابع طبیعی 
اســتان خراســان رضوی، گفت: با توجه به 
اینکه در ایام تعطیات نوروزی برخی افراد 
ســودجو درصدد انجام اقداماتــی از قبیل 
تغییــر کاربری اراضی کشــاورزی و تصرف 
اراضی ملی و دســت  اندازی به منابع طبیعی 
و... هستند، دادسرای عمومی و انقاب مرکز 
خراسان رضوی در راســتای اتخاذ تدابیر و 
تمهیدات الزم در زمینــه صیانت از حقوق 
عمومــی در اراضی ملــی و منابع طبیعی و 
غیرمجاز  کاربری های  تغییــر  از  جلوگیری 
اراضی زراعی و باغی در ایام تعطیات نوروز، 

اقدام های مؤثری انجام داد.
وی تصریح کرد: پس از تشــکیل جلســات 
کارشناســی با حضور نمایندگان سازمان ها 
و دســتگاه های متولــی امر، اکیپ گشــت 
مشترک ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال 
در استان خراسان رضوی با حضور سازمان ها 
و دســتگاه های متولــی امــر و بــا نظارت 
دادســرای عمومی و انقاب مرکز استان به 
منظور پیشــگیری از وقوع جرم و پیگیری 
حقوق عامه و برخورد قاطع با ســودجویان 
و متخلفــان و انجام اقدام های پیشــگیرانه 

راه اندازی شده است. 
قاضــی درودی در این زمینــه اظهار کرد: 
با توجه بــه تأکیدات ریاســت محترم کل 
دادگستری اســتان خراسان رضوی، اقدام ها 

ایــام  در  الزم  تدابیــر  و 
تعطیات نوروز اندیشــیده 
و  اطاعیه هــا  و  شــد 
هشدارهای الزم نیز در این 

خصوص صادر شد.
این مقــام قضایــی اظهار 
کــرد: بــر این اســاس از 
تاریخ ۱3۹۸/۱۲/۲3 لغایت 
همکاری  بــا   ۱3۹۹/۱/۱۷
دستگاه های  و  ســازمان ها 
مســئول در اکیپ گشــت 
حفظ  شــورای  مشــترک 
از ۵/۷  بیت المــال،  حقوق 
هکتــار از اراضی ملی رفع 
تصرف بــه عمــل آمده و 
تعــداد ۴00 قطعــه کــه 

ســاخت وســاز غیرمجاز در آن ها صورت 
پذیرفته بود، قلع و قمع شد.

دادســتان عمومی و انقاب مرکز اســتان 
اظهــار کرد: بــرای اجرای قانــون و انجام 

ایــن رفع تصرفــات تعداد 
۱۲هزارو ۷۸0 نفر ساعت و 
۴هزارو ۶۸0 خودرو ساعت 
بــه کارگیری و اســتفاده 
شده اســت. در این مدت 
منظور  به  پایگاه  ســه  نیز 
رصــد و پیگیــری اقدام ها 
در خصــوص تصرفــات و 
غیرمجاز  ساخت وسازهای 

فعال بوده است. 

به هر آگهی فروش 
اعتماد نکنید

جدی  هشــدار  ضمن  وی 
اراضی ملی و  به متصرفان 
منابع طبیعــی اظهار کرد: 
برابــر قانون اصــاح قانون حفــظ کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها، هرگونه تغییر کاربری 
جرم تلقی شــده و همچنین مطابق ماده ۶ 
قانون منع فروش و واگــذاری اراضی فاقد 

کاربری مســکونی برای امر ساخت مسکن، 
هرگونه نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، 
تفکیک، افراز، صدور ســند و تغییر کاربری 
در مــورد زمین هــای موضوع ایــن قانون، 

ممنوع است.
دادســتان مرکز استان همچنین با اشاره به 
اینکه برخی افراد بعضاً تحت پوشش اتحادیه 
صنف اماک و از طریق فضای مجازی اقدام 
به انتشــار آگهی های خاف واقع با موضوع 
فروش اماک و اراضی در حاشــیه شهر نیز 
می کننــد، اظهار کرد: در صورت وقوع جرم 
ایــن افراد نیــز تحت پیگرد قــرار خواهند 
گرفت و براســاس قوانین و مقررات با آنان 

برخورد خواهد شد. 

دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی خبر داد

رفع تصرف 5/7هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی 

با همکاری سازمان ها 
و دستگاه های مسئول 

در اکیپ گشت مشترک 
شورای حفظ حقوق 
بیت المال، از 5/7 

هکتار از اراضی ملی 
رفع تصرف به عمل آمده 

و تعداد 400 قطعه که 
ساخت وساز غیرمجاز در 

آن ها صورت پذیرفته 
بود، قلع و قمع شد

بــرشبــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی ادامه کاهش شدت بارش ها 

تا فردا در خراسا ن رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعام  کرد: براساس تحلیل 
نقشــه ها و مدل های هواشناسی، برای امروز سه شنبه شاهد 
ادامه کاهش دما، کاهش شدت بارش ها و افزایش سرعت باد 
خواهیم بود. از روز چهارشــنبه روند افزایش دما آغاز شده و 
ضمن کاهش ســرعت باد، در سطح استان شاهد بارش های 

خفیفی خواهیم بود. 
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  هشدار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
درباره موج جدید کرونا

ســخنگوی  اصفهان: 
دانشــگاه علوم پزشکی 
نگران  گفــت:  اصفهان 
اوج گرفتــن دوباره ابتال 
به ویروس کرونا هستیم، 
بی توجهی  صــورت  در 
شــهروندان بــه رعایت 

فاصله فیزیکی و مراقبت های بهداشــتی، هفته های آینده با 
افزایش آمار مبتالیان به کووید ۱۹ مواجه خواهیم بود.

آرش نجیمی گفت: آمارها نشــان می دهــد تعداد مبتالیان 
افزایش پیدا کرده اســت و نمی توانیم، بگوییم به روند نزولی 
رسیده ایم، البته شــیب افزایش ابتال کاهش پیدا کرده، ولی 

اینکه بگوییم به روند نزولی رسیده ایم، هنوز زود است.
وی خاطرنشان کرد: این بیماری بسیار مسری است، اگر بیمار 
و افراد ناقل در جامعه باشند، هر لحظه امکان دارد با موج دوم 

بیماری کرونا مواجه شویم.

  کمک خیران به 220 خانواده نیازمند در ایالم
ایالم: رئیس کمیته امداد منطقه یک ایالم از کمک های افراد 
نیک اندیش و نیکوکار این شهرستان به 220 خانواده نیازمند 
این شهرســتان در مواجهه با ویــروس کرونا خبر داد.حمید 
احمدی اظهار کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا، ۱65 خانواده 
از این تعداد که دارای فقر شــدید بوده اند کمک های نقدی 
به ارزش بیــش از 30 میلیون تومان به منظور خرید و تهیه 
اقالم بهداشتی و محافظتی که اعتبار آن از سوی افراد نیکوکار 

تأمین شده، پرداخت شده است.
وی گفت: برای 55 خانواده نیز اقالم و بســته های بهداشتی 
تهیه شده که ارزش هر بســته حدود 50 هزار تومان بوده و 

اعتبار این اقالم نیز از سوی خیران تأمین شده است.

  ممنوعیت ورود گردشگران
 به دشت الله های واژگون

چهارمحال و بختیاری: 
مدیرکل منابع طبیعی و 
چهارمحال  آبخیزداری 
و بختیاری از ممنوعیت 
بــه  گردشــگران  ورود 
واژگون  الله های  دشت 
خبــر داد و گفت: جاده 

دسترســی به این دشت بسته شده است.علی محمدی مقدم 
اظهــار کرد: این کار برای حفاظــت از گونه های گیاهی این 
منطقه با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی انجام می شود.

وی در خصوص حفاظت از گونه های گیاهی در حال انقراض 
در شهرســتان کوهرنگ، توضیح داد: حفاظــت از مراتع در 
تفاهم نامه ای به قرق بانان محلی ســپرده شده است، این کار 

برای افزایش مشارکت مردمی در حفظ مراتع انجام می شود.

  بیش از ۴۳ هزار بسته معیشتی
 در آذربایجان شرقی توزیع شد

آذربایجان شرقی: فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه 5هزار 
بســته معیشتی در آغاز شیوع بیماری کرونا توزیع شده بود، 
گفت: تاکنون ۴3 هزار و ۹65 بســته معیشتی در کل استان 
جمع آوری و توزیع شده که بیشترین آن مربوط به شهر تبریز 
است.سردار عابدین خرم گفت: در راستای مبارزه و مقابله با 
ویروس کرونا تاکنون 25میلیون مترمربع از مناطق پرخطر با 
همکاری شهرداری ها ضدعفونی شده است.وی اضافه کرد: با 
توجه به نیاز مردم اســتان به ماسک، تاکنون یک میلیون و 
650 هزار عدد ماسک در پایگاه های مقاومت تولید شده است.

  »رژه خدمت« در کرمانشاه انجام می شود
فرمانده  کرمانشــاه: 
ارتش  عملیاتی  قرارگاه 
در غرب کشــور از انجام 
رژه خدمت در روز ارتش 
همزمان  فروردین(   2۹(
در  کشــور  سراســر  با 

کرمانشاه خبر داد.
امیــر فرهاد آریانفر با بیان اینکــه در روز ارتش هیچ تجمع 
مردمی نداریم، افزود: نیروهای ارتشی در کرمانشاه به همراه 
یگان های جنگ نوین که مجهز به تجهیزات و ماشــین آالت 
مقابله با جنگ های میکروبی و شیمیایی هستند، پس از برپایی 
رژه خدمت در پادگان شهید سروران، وارد معابر شهری شده 
و اقدام به ضدعفونی معابر عمومی خواهند کرد.وی افزود: مقرر 
شده مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مناطق پرخطر 
شــهر کرمانشاه از حیث شــیوع کرونا را برای انجام عملیات 

ضدعفونی و گندزدایی در روز ارتش معرفی کنند.

  آزادی ۴22 زندانی
 از زندان های آذربایجان شرقی

تبریز: مدیر ســتاد دیه آذربایجان شرقی گفت: سال گذشته 
۴22 زندانــی جرایم غیرعمد از زندان های اســتان آزاد و به 
کانون گرم خانواده بازگشتند.رسول تقی پور با بیان اینکه ۴۱۸ 
تن از زندانیان آزاد شــده مرد و چهار نفر از زندانیان نیز زن 
بوده اند، افزود: از مجموع زندانیان آزاد شــده، 2۷۴ زندانی از 
محکومــان مالی و ۱5 زندانی محکومان تصادفات غیرعمد و 
حوادث بودند. وی همچنین ادامه داد: ۱33 زندانی آزاد شده 
از زندان های آذربایجان شرقی در سال گذشته نیز از محکومان 

مهریه و نفقه بوده اند.

 عشایر کوچ رو 
حق ورود به مراتع را ندارند

لرستان: مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: عشایر 
کوچ رو حق ورود به مراتع لرســتان را ندارند.شــیرزاد نجفی 
بیان کرد: عشــایر کوچ رو تحت هیچ شرایطی تا پیش از ۱5 
اردیبهشــت ماه نمی توانند به مراتع اســتان ورود کنند.وی 
خاطرنشان کرد: عشایر استان های همجوار از قبیل کرمانشاه، 
همدان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری نیز حق ورود به مراتع 
استان را نداشته و در صورت مشاهده براساس مقررات عالوه بر 
جریمه های ســنگین، نسبت به کوچ آن ها نیز اقدام می شود.

  مردم اردبیل سال 1۴00 
سوت قطار را می شنوند

اردبیل: استاندار اردبیل 
گفت: تــا تیرماه ۱۴00 
اردبیل  مــردم اســتان 
ســوت قطار را خواهند 

شنید.
 اکبر بهنامجو اظهار کرد: 
پیمانکاران کار خود را به 
صورت جدی شروع کردند و کار خرید تجهیزات و امکانات و 
همچنین ریل آغاز شده و به سرعت به استان منتقل می شود، 
خریدها نیز از استان های دیگر به ویژه استان اصفهان در حال 
انجام است.وی افزود: پیش بینی  می کنیم در دو ماهه اول امسال 
هر ماه ۷ کیلومتر ریل گذاری و نصب تجهیزات انجام شود که 
در ماه هــای بعدی این رقم را تا دو برابر افزایش خواهیم داد.

  تراز دریاچه ارومیه
 ۳۵ سانتیمتر باالتر از سال گذشته 

ارومیه: مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 
گفت: تراز نگین آبی آذربایجان با وجود کاهش 2۸ درصدی 
بارش ها در ایــن حوضه آبریز، براســاس آخرین پایش به 
یک هزار و 2۷۱ متر و ۷0 سانتیمتر رسیده که 35 سانتیمتر 
باالتر از زمان مشابه سال گذشته است.اتابک جعفری افزود: 
میــزان بارش در این حوضه طی ســال آبی جاری تاکنون 
به 3۱6 میلیمتر رســیده در حالی که ایــن رقم در مدت 
مشــابه سال گذشــته ۴3۸ میلیمتر بود. وی با بیان اینکه 
وســعت دریاچه ارومیه در حال حاضر به بیش از 3 هزار و 
۹3 کیلومترمربع رســیده ، اضافه کرد: وسعت این دریاچه 

نیز نسبت به سال گذشته 23۱ کیلومترمربع بیشتر است.

  احضار دوباره تعدادی از کارگران هپکو 
شورای  رئیس  مرکزی: 
کار هپکــو گفــت: بــا 
اعتراض های  بــه  توجه 
کارگران شــرکت هپکو 
در گذشــته، حدود ۱5 
پاره ای  ارائه  برای  کارگر 
از توضیحــات مجدد به 
دادگاه فراخوانده شــده اند.رضا عبدلی اظهار کرد: امیدواریم 
مشکلی از سوی دادگاه از باب صدور حکم برای این کارگران 
ایجاد نشود، چراکه اعتراض های آن ها تنها اعتراض کارگری 
برای تحقق مطالبات به حقشان بوده و هیچ اعتصابی صورت 
نگرفته است؛ شورای کارگری هپکو نیز حمایت از کارگران و 

پرسنل را در تمام شرایط انجام خواهد داد.

  حذف طرح ترافیک 
برای کاهش بار حمل ونقل عمومی

تهران: استاندار تهران با اشاره به افزایش 500 دستگاه اتوبوس 
به ظرفیت ناوگان حمل ونقل عمومی تهران، گفت: حذف طرح 
ترافیک در راستای کاهش بارترافیکی حمل ونقل عمومی است.

انوشیروان محسنی بندپی با اعالم این خبر در مورد حذف طرح 
ترافیک، تأکید کرد: حذف طرح ترافیک یکی از درخواست های 
ستاد مبارزه با کرونای استان تهران بود که وزیر بهداشت اعالم 
کرد.وی ادامــه داد: اعتقاد داریم با توجه به فعالیت دو ســوم 
ظرفیت کارکنان در دستگاه های اداری و فعالیت برخی بنگاه های 
اقتصادی و تولیدی، اگر طرح ترافیک حذف نشود فاصله گذاری 

اجتماعی در حمل و نقل عمومی به درستی رعایت نمی شود.

  آزادی یک مادر زندانی 
توسط بانوی خیر یزدی

مدیرعامل  یزد-ایسنا: 
ستاد دیه استان یزد گفت: 
بانوی خیــر یزدی  یک 
زمینه آزادی یک مددجو 
نسوان محکوم مالی را از 
زندان مرکزی این استان 
فراهم کرد.»اسالم افشون« در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
زندانیان جرایم غیرعمد مالی شامل محکومان پرداخت دیه ناشی 
از تصادف و حوادث کارگاهی، مهریه، نفقه و بدهی  مالی هستند، 
اظهار کرد: خوشــبختانه در استان یزد شاهد مشارکت فعال و 
پرشــور خیران در امر آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد مالی 
هستیم.وی تصریح کرد: در حال حاضر 6 محکوم مالی جرایم 
غیرعمد در بند زنان زندان مرکز یزد به ســر می برند که چشم 

انتظار دست های پر خیر و برکت خیران هستند.

قدس آنالین: بارش های ۴۸ ساعت گذشته در استان های 
کشور اگرچه خاطرات تلخی ازجمله جان باختن چندین 
تن از هموطنان و یا تخریب دسترنج کشاورزان را به همراه 
داشت، اما برکات زیادی ازجمله افزایش ظرفیت سدها و 
جان گرفتن تاالب خشکیده هامون را در پی داشت. در این 
راستا مرور کوتاهی بر مهم ترین اتفاق ها در استان ها داشتیم.

   فارس: تخریب تأسیسات روستایی
بارش های ۴۸ ساعت گذشته در استان فارس بیشترین 
حجم خسارت را در شهرســتان سپیدان با خسارت به 
پل های جاده تنگ سرخ، جاده شیربابا، نسه اهدا و نشست 

آسفالت در محور اردکان به اقلید بر جای گذاشت.

   اردبیل: برف روبی در بهار
بــارش برف برای دومین بار در فصل بهار چهره شــهر 
اردبیل و برخی از شهرســتان های این استان را در روز 
دوشنبه زمستانی کرد و موجب شد تا راهداران برف روبی 

را در فصل بهار از سر گیرند.

   خراسان رضوی: جان باختن سه هموطن
تلخ ترین حادثه بارندگی های اخیر به جز خســارت های 
فراوانــی که به مزارع کشــاورزی، راه های روســتایی و 
تأسیســات زیر بنایی در خراســان رضــوی وارد کرده 
متأسفانه مربوط به جان باختن سه هموطن در این استان 
بود.بارش های اخیر موجب انسداد و تخریب بسیاری از 
راه های ارتباطی روستایی شد و سرمازدگی به باغ های میوه 
شهرستان قوچان از 20 تا ۱00 درصد خسارت وارد کرد.

   سمنان: خسارت تگرگ به باغات پسته
بارندگی شدید و تگرگ به تعداد زیادی از باغ های پسته 

در پنج روستای شرقی دامغان خسارت سنگین وارد کرد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری سمنان اعالم 
کرد: فقط سیل روز سوم فروردین ۹۹، حدود 3۸ میلیارد 
و ۴00 میلیون ریال به بخش کشــاورزی این اســتان 
خسارت وارد کرده و هنوز میزان خسارت های بارش های 

دو روز گذشته جمع بندی نشده است.

   کهگیلویه و بویراحمد: تخریب راه های روستایی
بارندگی های اخیر همچنین ۹20 میلیارد ریال به راه های 
اصلی و روستایی کهگیلویه و بویراحمد خسارت وارد کرد 
و بنا بر آمار جهاد کشاورزی یک هزار و ۸50 میلیارد ریال 
به بخش های مختلف و زیربنایی استان زیان رسانده است 
البته این بارش ها برکاتی هم داشته و سبب پر شدن بیش 
از ۹0درصد ظرفیت سدهای مهم این استان شده است.

   خراسان شمالی: کاهش کیفیت آب شرب
سیالب در روزهای گذشــته به جز انسداد و تخریب 
محور ارتباطی بجنورد-آشــخانه با ورود به ســه سد 

خراسان شمالی، سبب کاهش کیفیت آب آشامیدنی 
در بجنورد، شــیروان و اســفراین شــد که به ناچار، 
شــرکت آب و فاضالب اســتان آب را از مدار مصرف 

خارج کرد. 
 

   بوشهر: افزایش ذخیره سدها
اگرچــه بارندگی های اخیر برای بســیاری از اســتان ها 
خسارت بار بود، اما روی خوش این بارندگی ها افزایش ذخیره 
آب سدها بود که در استان بوشهر به حجم ذخیره آب سد 
رئیس علی دلواری از 2۴2 میلیون مترمکعب در ابتدای سال 

آبی به 3۴0 میلیون مترمکعب در حال حاضر منجر شد.

   سیستان و بلوچستان: آبگیری تاالب هامون 
اگرچه سیل در سیستان موجب مشکالتی برای مردم 
شد و در جنوب این اســتان بسیاری از زیستگاه های 
تمساح های پوزه کوتاه را تخریب کرد، اما آبگیری ۴0 
درصدی تاالب بین المللی هامون، لبخند رضایت را بر 

لبان بسیاری از مردم این استان نشانده است.

درباره ویروسی که شدت شیوع آن از کرونا هم  بیشتراست

شایعه سازی های واگیر دار
شیراز: بنا بر اظهارات متخصصان قابلیت تکثیر 
و انتشــار ویروس کرونا بســیار باالست، اما در 
این بین برخی از افراد مغرض و رسانه های بیگانه 
نشان دادند که سرعت انتشار و تکثیر شایعاتشان 
از این ویروس بــرای باال بردن تب ناامیدی در 
جامعه بیشتر است. از شایعه های جهانی مانند 
این خبر که مردم ایتالیا پول هایشان را در خیابان 
ریختند تا کشته شدن یک شهروند فیلیپینی 
به دلیل نزدن ماسک توسط پلیس که بگذریم 
در کشور ما نیز شــایعه هایی مانند ویروس در 
حال انتشار است که دایره آن تا تمامی شهرها 
و روســتاها و حتی دامن متوفیان را هم گرفته 
و تقریباً هیــچ طبقه و گروهــی را بی نصیب 
نگذاشته اســت! شایعه سازان که از هر طریقی 
حتی باور های مذهبی برای ضربه به اعتقادات 
مردم بهره می برند حتی تا مرحله جعل حدیث 
»کرون« نیز پیش رفته و مدعی شدند که ائمه 
اطهار در ۱۴ قرن پیش شــیوع و گســترش 

ویروس کرونا را در دنیا پیشگویی کرده بودند!
ازآنجاکه شایعه ســازان باهدف ضربه به عقاید 
مردم، باورهای دینی و گسستن هرگونه برادری 
و برابری در تالش هستند، حتی از مرده ها هم 
نگذشته و ادعا می کنند که مسئوالن با شستن 
اجساد کرونایی شبکه آب شهر را آلوده کرده اند!

برخی افراد دلســوز حقوق بشر هم  حال چه 
این طرف آب باشند یا آن طرف، ادعا می کنند 
مســئوالن استان فارس اتباع بیگانه را در هیچ  
یک از بیمارستان ها و مراکز درمانی نمی پذیرند 
و در صورتــی هم که پذیرش کنند هزینه های 
بســیار هنگفتی از خانواده آن هــا اخذ کرده 
و یا بیمار آن هــا را تا پرداخت کامل بدهی در 

بیمارستان به گرو نگاه می دارند!
بسیاری از کاربران شبکه های مجازی که تا حاال 
سعی داشتند مردم و مسئوالن را به هر طریقی 
به جان یکدیگر بیندازنــد حتی از مرده ها هم 
نگذشــته و ادعا می کنند که متوفیان کرونایی 
شــبکه آب را آلوده می کننــد! و البته حرف و 

حدیث هــای دیگــری که 
تمامــی نــدارد از جملــه 
خبــر نازایی بانوان و از بین 
رفتــن محصول بــه دلیل 
دفن متوفیــان کرونایی در 
روستاهای مازندران که خود 

حدیث مفصلی دارد.

  حمایت از اتباع
 غیر ایرانی 

در همیــن زمینــه معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری فــارس بابیان 
اینکه تاکنــون هیچ مورد 
مثبت ابتالی اتباع خارجی 
به کرونــا در این اســتان 
اظهار  است،  نشده  گزارش 
ابتالی  صورت  در  می کند: 
اتبــاع خارجــی بــه این 
بیماری، درمان آن ها رایگان 

خواهد بود. سیداحمد احمدی زاده با بیان اینکه 
براســاس پیگیری و رایزنی با دفتر کمیساریای 

عالی ســازمان ملل متحد برای 
پناهندگان در  شیراز، کمک های 
نقدی و غیرنقدی به تعدادی از 
خانوارهــای آســیب پذیر اتباع 
خارجــی که دارای مشــکالت 
معیشتی شدید هســتند داده 
 شــده اســت، می افزاید: تعداد 
اتباع خارجی مجاز استان فارس 
حــدود 200 هزار نفر اســت 
که بر اســاس هماهنگی انجام  
با بیمه ســالمت استان،  شده 
دفترچه های بیمه سالمت اتباع 
خارجی که اعتبــار آن ها پایان 
 یافته، بدون مراجعــه به دفاتر 
اردیبهشت  سی ام  تا  پیشخوان 
اعتبار شــده  است  ۹۹ تمدید 
و مراکز درمانی ملــزم به ارائه 
خدمــات درمانی بــه صاحبان 
دفترچه ها هســتند.وی عنوان 
می کند: به منظور اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی به اتباع بیگانه در استان، تاکنون 
۷6 هزار پیامک با محتوای آموزشی و همچنین 

تأکید بر لزوم در خانه ماندن برای اتباع خارجی 
دارای کارت آمایش، شــرکت کنندگان در طرح 
سرشــماری اتباع و خانوارهای غیرمجاز دارای 

دانش آموز مجاز ارسال  شده است.

انجام امور شرعی برای متوفیان کرونایی
دبیر جامعه روحانیت شــیراز نیز در خصوص 
شایعه های مطروحه در فضای مجازی مبنی بر 
عدم انجام امور شــرعی برای متوفیان کرونایی 
و ســایر حرف وحدیث هایی کــه ذهن مردم را 
مشــوش کرده اســت، بیان می کند: ده ها نفر 
طــالب حوزه های علمیه بــرادران و خواهران 
شیراز برای انجام غسل و کفن اموات کرونایی 
زیر نظر کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
آموزش های الزم را دیده تا برای این کار از آن ها 
استفاده شــود. حجت االسالم سید محی الدین 
طاهری در خصوص اجرای تمامی امور واجب 
و حتی مستحب برای متوفیان کرونایی توضیح 
می دهد:  قرارگیری صورت اموات روی خاک قبر 
ازجمله مستحبات تدفین است که این موضوع 
در شــیراز برای امواتی که بر اثــر کرونا فوت 
کرده اند نیز رعایت و حتی روی صورت جنازه ها 
مهر نماز گذاشته می شود و این کارها تنها برای 
آرامش خانواده هایی که عزیزان خود را در این 

مصیبت از دست  داده اند انجام می شود.
دبیر جامعه روحانیت شــیراز در پاســخ به 
پرسشی در خصوص اینکه آیا آبی که جنازه 
اموات فوت کــرده براثر کرونا با آن غســل 
داده می شــود به شــبکه فاضالب یا آب های 
زیرزمینی می پیوندد یا خیر؟  نیز می گوید: با 
هماهنگی که بین جامعه روحانیت، شهرداری 
و دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام  شده آب 
غسل جنازه هایی که بر اثر کرونا فوت کرده اند 
در آن محل رها نمی شود.وی توضیح می دهد: 
ایــن آب  در منبع های مخصوص جمع آوری و 
بر اساس دســتورعمل های وزارت بهداشت با 

استفاده از گاز کلر ضدعفونی می شود.  

دبیر جامعه روحانیت 
شیراز: با هماهنگی 

انجام  شده آب 
غسل جنازه هایی 

که بر اثر کرونا فوت 
کرده اند در منبع های 
مخصوص جمع آوری 

شده  و بر اساس 
دستورعمل های 

وزارت بهداشت با 
استفاده از گاز کلر 
ضدعفونی می شود
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۱. دانــه روغنــی خوراکی بســیار مفید 
بــرای تقویــت حافظه- بخشــی از خاک 
 افغانســتان را دربــر می گیــرد- مرزبــان 
2. النگو- وسط ، بین- گیرنده امواج رادیویی 
 3. گله گوســفند- گالبی- به دست آوردن

۴. شهرآورد- چندقبیله
5. طالیه دار اعداد- گیاه سرشویی- بازرسی- 

سایه
 6. فالنی- حاجت- بلندنظری

 ۷. قطع کردن- جالل و شکوه- ساز شاکی- 
رفیق مشهدی

۸. اثری از »کلودروآ« نویسنده فرانسوی قرن 
شانزدهم

  ۹. ضمیر مفعولی- خاندان- بدی- بازیکن 
ســال های قبل تیم فوتبال استقالل تهران 

ملقب به بکهام آسیا
۱0. پیروان حضرت مســیح »ع« را گویند- 

کشنده- قلیل
 ۱۱. یکدندگی- غصــه ، ماتم- میدانی در 

شمال تهران- چوب خوشبو
 ۱2. نوعــی پارچه چــادری- طبقه بندی 
۱3. سست و شل- واحد سنجش مقاومت 

الکتریکی- نیم میلیون- سعی و تالش
۱۴. واحد پول کشوراژدها- نخست- تخت 

و سریر
۱5. پشته خاک- تنفر- ظرف آبجوش 

 ۱. بحرالغرایب- نقص جســمانی داشتن 
2. نصــف- مخزن جوهــر چاپگر- غذای 

بیمار
3. پرتالش- گیاه خورشــتی- سودای ناله 
۴. مروارید درشــت- فارغ- از توابع تهران 

در مسیر مترو کرج
5. حافظه سخت رایانه ای – وکیل

 6. ضروری- زائوترسان خیالی- معالجه
۷. جمله دستوری- مقابل آمد- نیرومند- 

موی فرفری  
۸. آواز گربه - ماهر و چیره دست- درختی 

سوزنی برگ
 ۹. صوت ندا- بعضی ها در دل آب می کنند 
- پشت سر- ساز بادی ایرانی با صدایی بم

۱0. توبه کردن- چوب خوشبو- بچه ترسان 
خیالی

 ۱۱. برو ... مگو کار چیست؟- آتشین

  افقی

  عمودی

۱2. از مشــتقات نفــت- نوعی هواپیمای جاسوســی- 
قورباغه

۱3. فسخ کردن- اشاره به جمعی نزدیک- کوچیدن 
۱۴. حرف نهم یونانی- فریادکشیدن- برتر از گوهر آمد 

پدید
۱5. پرشده- لجاجت
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