
 وضعیت شهرستان های استان های خراسان 
از لحاظ ابتال به کرونا

 ذخایر آبی سدهای خراسان رضوی 
به ۷۷درصد افزایش یافت

در تــازه ترین ارزیابــی وزارت بهداشــت وضعیت 
شهرستان های استان های خراسان از نظر خطر ابتال 
به ویروس کرونا مشخص شد. شهرستانی در وضعیت 
سفید )کم خطر( قرار دارد که در  دو هفته اخیر هر 
دو شرط زیر را داشته باشد.شرط یک: متوسط میزان 
بســتری روزانه )به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت( 

حداکثر یک، مثال در شهرستانی با ...

قائم مقام شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی 
گفت: افزون بر ۷۷ درصد از ظرفیت سدهای استان 
خراســان رضوی در پی بارش های خوب سال زراعی 
جاری آب دارد. علیرضا طاهری افزود: ظرفیت کنونی 
آب ذخیره شده پشت سدهای خراسان رضوی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ۱۶درصد رشد دارد و 

۲۳درصد از ظرفیت سدهای ...
.......صفحه ۳ .......صفحه ۳ 
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ساماندهی کشف رود؛ هیاهو برای هیچ
 140 روستای شهرستان مشهد 

در تأمین آب شرب با مشکل مواجه هستند

 سهم آب روستاها 
نصیب ویالنشین ها

.......صفحه ۲ 

قدسازادامهکشتوزرعوفعالیتموتورپمپهادرحوالیچرمشهرگزارشمیدهد

.......صفحه ۲ 

 دادستانی وجاهت قانونی 
یک مصوبه را دارای اشکال اعالم کرد

بخشش معابر مویرگی 
به پروژه »سارا« برخالف 

تمامی پروژه ها! 

باور عامه مردم این اســت که وقتی بارندگی ها اندکی زیاد باشد دیگر 
مشکل کم آبی نخواهند داشت و همین تصور ذهنی موجب می شود 
تا صرفه جویی را فراموش کنند.از ســوی دیگر اکثریت و شاید تمام 
شهرنشینان شهرهایی مانند کالنشهر مشهد از اوضاع حاکم بر وضعیت 
بحران آب روستاهای اطراف این شهر خبر ندارند و بی تردید باورشان 

نمی شود همین روزها که همه آن ها ...

.......صفحه ۳ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 شنبه  17 خرداد 1399
  14 شوال 1441  
 6 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9261 

  ویژه نامه 3640  
+ صفحه »میهن« 

     صفحه 1 خراسان

خریـدار
 هـتل و هـتل آپـارتمان 

09123453995
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آگهی مناقصه 
ش�رکت تعاونی مسکن کارکنان قطار شهری مش�هد در نظر دارد مناقصه ذیل را به شرکت 
ه��ای معتبر س��اختمانی که دارای حداق��ل صالحیت رتبه های 1 و 2 انبوه س��ازی و مجری ذیصالح 
س��ازمان نظام مهندسی یا دارندگان حداقل چهار در رش��ته های ساختمانی و تاسیسات سازمان 

برنامه و بودجه به شرح ذیل را واگذار نماید.
شرایط مناقصه :

1- شماره مناقصه : 111
2- موضوع مناقصه : اجرای س��فت کاری و نازک کاری و تاسیس��ات مکانیکی و برقی بلوک یازدهم 

مجتمع مسکونی
3- نوع مناقصه : یک مرحله ای

4- مهلت دریافت اس�ناد: از تاریخ : 1399/03/20  لغایت 1399/03/31 در محل ساختمان اداری 
قطار شهری مشهد طبقه پنجم

5- آخرین مهلت دریافت اسناد تکمیل شده از پیشنهاد دهندگان توسط دبیرخانه تعاونی: ساعت 9:30 
صبح روز پنج شنبه مورخه 1399/04/12 می باشد و پیشنهادات واصله راس 10 صبح همان روز 

در حضور کمیسیون مناقصه باز و خوانده خواهد شد.
6- محل دریافت اسناد از پیشنهاد دهندگان : دبیرخانه تعاونی  05133030523 و 09151247040

7- متقاضیان جهت دریافت اوراق ش��رایط مناقصه می بایس��ت مبلغ 1/000/000 ریال به حساب 
شماره 5400515575 نزد بانک تجارت به نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطار شهری مشهد 

واریز نمایند.) واریز طی فیش سه برگی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت (
8- س�پرده ش�رکت در مناقصه : مبلغ 3/900/000/000 ریال ) س��یصد و نود میلیون تومان ( به 
ص��ورت واریز نقدی یه حس��اب 5400515575 بانک تجارت یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار س��ه 

ماهه و سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
9- توضیح : هزینه انتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه  می باشد.

9ع
90
18
57

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت متالورژی پودر مشهد 

)سهامی خاص(  به شماره ثبت 5056  و 
شناسه ملی 10380209877

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت متالورژی 
پودر مشهد راس ساعت09:00 صبح روز سه شنبه  
م��ورخ  1399/04/17 در مح��ل کارخان��ه واق��ع در 
مش��هد کیلومت��ر 15 ج��اده کالت مقاب��ل ش��هرک 
صنعتی مش��هد تش��کیل میگردد بنابراین از کلیه 
س��هامداران محترم یا وکالی آنان اعم از اش��خاص 
حقیقی یا حقوقی دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-ط��رح و تصویب ترازنامه وحس��اب س��ود وزیان 

شرکت در سال 98
3-تعیین تکلیف نحوه تقسیم سود وزیان 

ب��رای درج                        4-تعیی��ن روزنام��ه کثی��ر االنتش��ار 
آگهی های شرکت 

5-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 
یک سال

6-س��ایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن 
در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد

ضمن��ا از اعض��ای محت��رم ک��ه تمایل دارن��د برای 
سمت بازرس ش��رکت کاندید شوند تقاضا میشود 
درخواس��ت خ��ود را بص��ورت مکت��وب ت��ا تاری��خ 

1399/04/01 به دفتر شرکت ارائه نمایند.
 شرکت متالورژی پودر مشهد )سهامی خاص( 
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آگهی ثبت و نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی مراکز شتاب دهنده خراسان رضوی
به اس��تناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 1389/08/03 هیئت وزیران و به موجب صورتجلسه های 
مورخ 1398/10/17 مجمع عمومی و 98/10/24 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک 
از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس��ان انجمن صنفی که از تاریخ 1398/10/17 به مدت س��ه 
س��ال انتخاب ش��ده اند به شرح ذیل می باشد:  1. محسن روش��نک، رئیس هیئت مدیره   2. علیرضا امیدفر، 
نای��ب رئیس هیئت مدیره   3. حمیدرضا خجس��ته وه��اب زاده، خزانه دار    4. محم��د نجاتیان احدی، مهدی 
محمدی، اعضای اصلی هیئت مدیره    5. محمد جواد مشیری، دبیر )خارج از اعضای هیئت مدیره(    6. مصطفی 

مکارم، محسن کامیار، اعضاء علی البدل هیئت مدیره   7. محمدجواد کاله دوزان، بازرس اصلی
8. هادی زو اشکیانی، بازرس علی البدل

ضمنًا برابر مواد 19 و 22 اساسنامه انجمن صنفی، کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رئیس 
هیئت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که 
به تصویب هیئت مدیره رسیده باشند با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار یا دبیر و خزانه دار و ممهور 
به مهر انجمن معتبر خواهد بود. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی مؤس��س مورخ 1398/10/17 مقرر 
گردی��د. می��زان ورودیه که تنها برای یکبار دریافت می گردد مبلغ 5/000/000 ریال و حق عضویت س��الیانه 

5/000/000 ریال، اخذ گردد.
/ع محمد سنجری مدیرکل- عطا متین فر مدیر روابط کار
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 ش��هرداری فیض آباد در نظر دارد زمین واقع 
در نب��ش حاش��یه خیاب��ان امام خمین��ی )ره( و 
خیاب��ان ش��ریعتی  ب��ه مس��احت ح��دود2258 
مترمربع با مش��ارکت بخش خصوصی نسبت به 
اح��داث مجتم��ع اداری ، اقامتی وتج��اری برابر 
کاربری طرح تفضیلی با رعایت دستور العمل ها 
و ش��یوه نامه س��رمایه گذاری و رعایت قوانین 
و مقررات مرتب��ط. آیین نامه های مالی با لحاظ 
حمایت از سرمایه گذار و صرف و صالح سرمایه 
گ��ذار و با مش��ارکت ش��هرداری  اق��دام نماید 
ل��ذا  متقاضیان محترم م��ی توانند ظرف مدت 
7 روز تقاضای کتبی خود را تس��لیم شهرداری                  

فیض آباد نمایند .
جواد جعفری- شهردار فیض آباد  ,ع
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 آگهی شناسایی سرمایه گذار
)نوبت اول(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت آهنگری پودر مشهد )سهامی 

خاص(  به شماره ثبت 13374  و شناسه 
ملی 10380290276

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهنگری 
پ��ودر مش��هد راس س��اعت11:00 روز   س��ه ش��نبه 
م��ورخ  1399/04/17 در مح��ل کارخان��ه واق��ع در 
مشهد کیلومتر 15 جاده کالت مقابل شهرک صنعتی 
مشهد تشکیل میگردد بنابراین از کلیه سهامداران 
محت��رم ی��ا وکالی آنان اع��م از اش��خاص حقیقی یا 
حقوقی دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلس��ه: 1-اس��تماع گزارش هیئت مدیره و 

بازرس
2-ط��رح و تصویب ترازنامه وحس��اب س��ود وزیان 

شرکت در سال 98
3-تعیین تکلیف نحوه تقسیم سود وزیان 

4-تعیین روزنامه کثیر االنتش��ار ب��رای درج آگهی 
های شرکت 

5-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 
یک سال

6-سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در 
صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد

ضمن��ا از اعض��ای محت��رم ک��ه تمای��ل دارن��د برای 
س��مت بازرس شرکت کاندید ش��وند تقاضا میشود 
درخواس��ت خ��ود را بص��ورت مکت��وب ت��ا تاری��خ 

1399/04/01 به دفتر شرکت ارائه نمایند.
 شرکت آهنگری پودر مشهد )سهامی خاص(  
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شهرداری مش�هدریزه در نظر دارد؛ به استناد مصوبه ش��ماره 552 مورخ 98/11/5 ش��ورای محترم اسالمی 
ش��هر مشهدریزه  و نامه کارشناس رسمی دادگس��تری؛ ماشین آالت ذیل را از طریق مزایده حضوری )حراج(به 
فروش رس��اند؛ لذا متقاضیان محترم می توانند؛جهت ش��رکت در مزایده رأس ساعت 11 صبح مورخ  99/3/27 
به محل انبار شهرداری واقع در بلوار وحدت جنب بخشداری میان والیت مراجعه نمایند .  متقاضیان می توانند 
؛جهت  کس��ب اطالعات  بیش��تر  تا تاریخ  99/3/27 به واحد ماشین آالت  ش��هرداری مراجعه نمایندیا با شماره   

05154583448 داخلی 1 تماس حاصل نمایند.
1- یک دس��تگاه کامیون کمپرس��ی 1924 سیستم بنز مدل 1387 دارای ش��ماره شهربانی 861 ه 28 ایران 32 به 

قیمت پایه 8/150/000/000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 407/500/000 ریال.
2- یک دستگاه کامیونت کمپرسی آمیکو مدل 1385 دارای شماره شهربانی 757 ه 11 ایران 32 به قیمت پایه 

890/000/000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 44/500/000 ریال.
3- ی��ک دس��تگاه مخ��زن جمع آوری زباله قابل نصب بر روی کامیون 911 س��اخت ش��رکت مب��ارز  به قیمت پایه 

220/000/000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 11/000/000 ریال.
4- دو ع��دد اتاق کمپرس��ی خاور به همراه جک آنتن دار به قیمت پای��ه  هر دو عدد 220/000/000 ریال و مبلغ 

سپرده شرکت در مزایده 11/000/000 ریال.
5- یک دس��تگاه غلتک آهنی ویبره دار  به قیمت پایه 350/000/000 ریال و مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده 

17/500/000 ریال.
6- پایه چراغ مدل الله مارک شرکت کوه نور مشهد به تعداد حدود 75 عدد  به قیمت پایه کل  112/500/000 ریال

  و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5/625/000 ریال.
الف-متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده میبایست مبالغ قید شده جهت سپرده شرکت در مزایده اعالمی 

را به حساب شماره 78354784 نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری مشهدریزه واریز نمایند . 
ب-کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند و حمل از محل انبار و هزینه بیمه و عدم خالفی و معاینه فنی و غیره 

به عهده برنده مزایده می باشد.
ج-در صورتیکه برندگان اول تا س��وم از پیش��نهاد خود عدول نمایند س��پرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
د-هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد .

ه-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
شماره تماس: 051-54583448

ابراهیم عبودی - سرپرست شهرداری مشهد ریزه

آگهی مزایده حضوری )حراج(-نوبت دوم

ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری1-دریافت 
ع�وارض کش�تار دام در کش�تارگاه با کلیه تجهی�زات و امکانات مح�ل با قیمت پایه اج�اره ماهیانه 
10/000/000 ریال و مبلغ ضمانت قرارداد 1/000/000/000 ریال و ضمانت شرکت در مزایده 
مبلغ 13/000/000 ریال2- بهره برداری از طبقه همکف س�اختمان فرهنگس�رای موالنابا قیمت 
پای�ه اجاره ماهیان�ه 11/000/000 ریال و مبلغ ضمانت ق�رارداد 100/000/000ریال و ضمانت 
ش�رکت در مزایده مبلغ 15/000/000 ریال به صورت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی 
اقدام نماید،لذا از کلیه افراد و ش�رکت های  واجد ش�رایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد 

مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/03/7لغایت 99/03/27

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ99/03/27
زمان بازگشایی پاکات 99/03/29در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از 
پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد. متقاضیان محترم می توانند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

)) آگهی مزایده((
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ایوب سیدالحسینی- شهردارتایباد

وب��ت دوم
ن
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ساماندهی کشف رود؛ هیاهو برای هیچ
هاشمرســائیفر:بیست و هشتم آبان ماه 
سال گذشــته روزی ابری و سرد بود. در این 
سوز سرما بیشتر از یک ساعت معطل شدیم تا 
آقایان مسئول یکی یکی از راه برسند و مراسم 
شروع شــود. مراسم در فضایی باز برگزار شد 
و کلی وسیله و ماشــین آالتی که بیشتر سر 
پروژه هــای عمرانی دیده ایــم آن روز آنجا به 
خط شــده بود. همه در آن مراســم صحبت 
کردنــد مثل خیلی از مراســم هایی که کلی 
مسئول می آیند و دقایق زیادی گپ می زنند 
و مردم خواســته یا نخواســته حرف هایشان 
را گوش می دهند! اینجــا اما از مردم خبری 
نبود، عده ای مســئول و چندیــن خبرنگار و 
عکاس از رســانه های مختلف. باوجوداین از 
استاندار و شــهردار گرفته تا معاون شهردار، 
همــه حرف های قشــنگ و امیدوارکننده ای 
در مورد یکی از بزرگ ترین معضالت زیســت 
محیطی مشــهد، خراســان رضوی و حتی 
کشور زدند. بالفاصله تیترهای زیباتری روی 
خروجی رسانه ها رفت و تصاویر زیادی از آغاز 
به کار پروژه ساماندهی کشف رود به فرماندهی 

شهرداری مشهد منتشر شد. 

تعهدی که اجرایی نشدس
اوایل سال 93 بود که مطالبه گری هایی که در 
مورد اوضاع زیست محیطی اسفبار کشف رود 
وجود داشــت به بازدید اعضای هیئت دولت 
از کشــف رود انجامید و ســاماندهی این رود 
تاریخی در دســتور کار جلســه دولتی ها در 
مشــهد قرار گرفت. بودجه ای 160 میلیاردی 
برای ســاماندهی مصوب شد تا آینده زیبایی 
برای این فاضالب رود ترســیم شود. در آغاز، 
اقدام های خوبی صورت گرفت و قسمت های 
زیادی از بســتر و حریم کشف رود آزادسازی 
شد و از شرایط گذشــته اش نجات یافت، اما 
نبود بودجه و اینکه کمتر از 16 میلیارد از آن 
160 میلیارد بودجه مصوب دولت به کشف رود 
رسید همه چیز را تحت تأثیر قرار داد و پروژه 
بعــد از مدتی خوابید. مشــکالت و معضالت 
زیست محیطی کشــف رود اما در پایین دست 
باقی بود. رسانه ها گزارش دادند و تیتر زدند تا 
اینکه استاندار کرمانی خراسان رضوی نسبت 
به داستان کشف رود حساس شد. رزم حسینی 
خیلــی زود همه آن هایی که دســت اندرکار 
موضوع کشــف رود بودنــد را بســیج کرد، 
جلسه های متعددی برگزار شد و بازدیدهایی 

که مجدانه از سوی شخص 
می شد.  پیگیری  اســتاندار 
پیگیری هــا بــه فرماندهی 
واحدی ختم می شــد که با 
به  رزم حسینی  پیشــنهاد 
شهرداری مشهد واگذار شد. 
همه دســت اندرکاران حوزه 
کشــف رود از آب منطقه ای 
گرفته تا محیط زیست و آب 
و فاضالب مشهد و استان و... 
با حضور شــهرداری مشهد 
ائتالف 1+7 تشکیل دادند تا 
اوضاع کشف رود با فرماندهی 

شهرداری پیش برود. 

7 ماه و هیچ!س
اکنون حدود هفت ماه از بیســت و هشــتم 
آبان 98 می گذرد. همان روز سردی که کلی 
دستگاه و ادوات ســاختمانی را به خط کرده 
بودند تا ســاماندهی کشــف رود با فرماندهی 
شهرداری مشهد آغاز شــود. هفت ماه برای 
بررســی آنچه که قرار بود برای کشــف رود 
بگــذرد و کارهایی کــه در این مدت احتماالً 
صورت گرفته اســت زمان کافی بود. ســری 
به انتهایی ترین قســمت پــروژه زدیم همان 
جایی که به نوعی بدترین شــرایط را داشت 
و شــهرداری قول داده بود از آنجا شــروع به 
ساماندهی کند. گفته بودند موتور تلمبه هایی 

که فاضالب موجود در کشف 
را بــه داخل مــزارع پمپاژ 
می کنند جمع می شوند، اما 
کافی بود قدری گوش هایت 
را تیــز کنی تا صدای غرش 
که  را  دیزلــی  موتورهــای 
تعدادشان یکی دوتا هم نبود 
به راحتی بشنوی. از دو مرد 
جوانی که کنار سه دستگاه 
موتور تلمبه مشغول کشیدن 
فاضالب کشف رود به داخل 
مــزارع بودنــد در مورد این 
موتورتلمبه ها پرسیدیم، یکی 
از آن ها با لبخندی خاص و 
با لهجه ای شیرین پاسخ داد 
همین چند موتور نیســتند که از کشف آب 
می کشند شاید بیشــتر از 100 موتور تلمبه 
باشــند که در همین محدوده بــرای آبیاری 
مزارع ذرت، گندم، جو، گوجه فرنگی و... آب 

می کشند.
سؤال بعدی از او این بود که مگر کسی نظارت 
نــدارد این فاضالب ها به مزارع راه پیدا نکنند؟ 
مرد جوان جواب می دهد شــما دلتان خوش 
اســت کدام نظارت کدام شخص، اینجا تا بوده 
همین بوده همیشه حرفش را زدند و کسی عمل 
نکرده چندین سال است که همین حرف ها زده 

می شود، اما آیا همان شده که گفته اند؟ 
با وجود شــرایطی که بــود و آنچه که قبالً در 

خصوص کشــف رود دیده بودیــم، این جواب 
پاسخ قانع کننده ای به نظر می رسید!

 فاضالب چرمشهر س
همچنان میهمان کشف رود

فاضالب شهرک صنعتی چرمشهر و ماهیتی که 
داشــته و دارد یکی از موضوع های قابل توجه در 
حوزه ساماندهی کشــف رود بوده که برای وقوع 
این اتفاق باید تکلیف فاضالب چرمشــهر معلوم 
می شد. راه اندازی تصفیه خانه فاضالب چرمشهر 
عالج این داســتان بود. با اینکه زمان زیادی تلف 
شــد تا ســرانجام فاز یک تصفیه خانه فاضالب 
چرمشهر پیش از سال جدید افتتاح شود، اما آنچه 
که در بازدید اخیر دیده شــد با گذشــته چندان 
تفاوتی نداشــت! خروجی فاضــالب تصفیه خانه 
چرمشهرهمانی بود که پیش از راه اندازی فاز یک 
دیده بودیم حجم آن کمتر شده بود، اما به گفته 
یکی از همان دو جوانی که فاضالب کشف را برای 
مزارع می کشیدند، حجم زیادی از فاضالب شهرک 

چرمشهر شبانه به داخل کشف رود رها می شود!
در قسمتی دیگر از حاشیه کشف رود به چوپانی 
می رسیم که در ســایه بانی که برای خودش 
درســت کرده در حال اســتراحت است. از او 
در مورد اوضاع و احوال کشــف رود می پرسیم 
و اینکه آیا گوســفندانش از آب کشــف رود 
می خورند یا نه؟ چوپــان صحبت هایش را با 
گالیه شروع می کند و می گوید: خیلی مواقع 
شــنیده ام که گفته اند قرار است برای اوضاع 
کشف رود کاری بشود، اما هنوز که هنوز است 
چیزی ندیدیم. عالوه بــر فاضالبی که داخل 
کشف رود از جاهای مختلف رها می شود هر روز 
تعداد زیادی تانکر را می بینیم که فاضالب هایی 
را کــه از شــهر می آورند، داخل کشــف رود 
می ریزند. ما که اینجــا زندگی می کنیم باید 
تاوان آن را بدهیم. همین سال گذشته حدود 
60 بره گله ما مرده به دنیا آمدند چون بعضی 
مواقع گوســفندان از آب کشف می خوردند و 
خســارت زیادی به ما وارد کرد. اکنون دیگر 
اجازه نمی دهیم گوســفندان از آب کشف رود 
بخورند چون می دانیم چه بالیی به سر آن ها 
خواهد آمد. او حتی به این موضوع هم اشــاره 
می کند کــه در برخی از مزارعــی که از آب 
کشف رود آبیاری می شوند گوجه فرنگی کاشت 
می شــود این محصوالت پس از جمع آوری به 
کارخانه رب تحویل داده و بعد از آن تبدیل به 

رب شده و به خورد مردم می دهند!

بحرانآبنزدیکاست•
تادیرنشدهکاریکنید!

مسئوالن شرکت های آبفا بار دیگر طبق روال همه  ساله، با گرم 
شدن هوا نسبت به کمبود آب و احتمال بروز تنش های آبی 
در شــهر و روستاهای مختلف استان هشدار داده و با گوشزد 
کــردن آمار افزایش میزان مصرف آب در بخش های مختلف 
و به  ویژه شــرب، مردم را به صرفه جویی و مصرف بهینه مایه 

حیات فرامی خوانند.
این در حالی است که بخش قابل  توجهی از آب استحصالی، 
به دلیل خرابی زیرساخت ها همواره هدر می رود و به استناد 
آمار اعالمی در این همه سال اقدام مؤثری برای بازسازی این 
خرابی ها، ترمیم شبکه فرســوده آبرسانی و کاستن از میزان 

هدررفت آب انجام نشده است.
بر اســاس آنچه از ســال ها پیش تاکنون اعالم شده، هنوز 
با بیش از 30 درصد هدررفت آب شــرب در سطح استان 
روبه رو هستیم که این رقم در حوزه شهر مشهد 20 درصد 
اســت و شــاید ملموس ترین اقدام در راســتای رفع این 
مشکل، کاستن 3درصدی هدررفت آب استان در مدت سه 

سال 95 تا 98 بوده است.
در مقابل نزدیک به 300 روستای خراسان رضوی همچنان با 
کمبود آب دست  و پنجه نرم می کنند و به اهالی آن ها با تانکر 
آبرسانی می شــود؛ برخی از روستاها نیز با وجود برخورداری 
ظاهری از آب شــرب سالم، به دالیل معلوم و نامعلوم به ویژه 
در فصل های گرم ســال، بــا کمبود آب روبه رو هســتند و 
دوندگی هایشــان برای رسیدن به آب شرب مورد نیاز )حتی 
تانکری( راه به جایی نبرده حتی امسال که بارندگی های اخیر 

تأثیر خوبی بر منابع آبی استان داشته است.
با وجود این  مســئوالن دســتگاه های متولی تأمین آب در 
استان و کشــور متأسفانه چند سالی اســت که با معرفی 
راهکارهــای انتقــال آب از کشــورهای دور و نزدیــک به  
عنوان تنها چاره رفع کم آبی، از زیر بار ترمیم شــبکه های 
فرســوده، اصــالح الگوی مصــرف در حوزه کشــاورزی و 
اقدام هایی اینچنینی شــانه خالی کرده انــد. در حالی  که 
اکثر قریب به  اتفاق کارشناسان معتقدند اگر تنها بخشی از 
هزینه های سرسام آور  طرح هایی نظیر انتقال آب از کوه های 
هزارمسجد، تاجیکستان و دریای عمان، صرف جلوگیری از 
اتالف و هدررفت آب از شبکه لوله کشی شود با هزینه هایی 
بســیار کمتر و مدیریت مصــرف، می توانیم به میزان قابل 

 توجهی کمبود آب را جبران کنیم. 
بخشــی از این کم کاری البته ناشی از بی توجهی و بی مهری 
دولت نسبت به این حوزه است که هرگز اعتبارات مورد نیاز 
را در اختیار شرکت های آبفا قرار نداده و صد البته نبود تالش 
و پیگیری های نمایندگان و مسئوالن استانی در این خصوص 
هم مزید بر علت بوده است؛ در حالی  که به خاطر عقب ماندگی 
روزافزون از برنامه اصالح شبکه های فرسوده استان، هم  اکنون 
تنها برای شهر مشهد به دست کم 3هزار میلیارد تومان بودجه 
نیاز است و هر ساله بر میزان آن و در نتیجه طول شبکه های 

فرسوده افزوده می شود.
در کشور ما با وجود قرار داشتن در منطقه ای کم آب، خشک 
و نیمه بیابانی، نه  تنها در مدیریت مصرف مشــکل  داریم که 
برای استانداردسازی زیرساخت ها و بهره گیری از تجهیزات و 
فناوری امروزی هم هیچ تالشی صورت نگرفته است؛ هنوز در 
واگذاری بسیاری از پروژه های آبرسانی به پیمانکاران خبره و 
دارای تخصص و صالحیت مشکل  داریم؛ مشکل »آب دزدی« 
در نقاط مختلف استان دیده می شود؛ در حوزه فرهنگ سازی 
و اصــالح الگوی مصرف آب به  ویژه در بخش کشــاورزی و 
کشت های جایگزین هیچ اقدام عملی انجام نداده ایم و هنوز 
توقع داریم شهروندان و مشترکان خانگی که سهمی نزدیک 
به 4درصد از مجموع مصرف آب را دارند، بیش از 90 درصد 
هزینه هــای تأمین و توزیع آب، اصالح شــبکه و هزینه های 
جاری شرکت های آب و فاضالب را بپردازند. اگر برای اصالح و 
تغییر این رویه اقدام نکنیم، بدون تردید در آینده ای نه چندان 
دور دچار بحران بزرگی خواهیم شد که دامنه خسارت های آن 

بسیار وسیع و حتماً جبران ناپذیر خواهد بود.

متروگرانشد•
اتوبوسمنتظرتصمیمشورا

روزهای  در  علیپور:
اخیــر با آغــاز فعالیت 
مجــدد خدمات ناوگان 
حمل ونقل درون شهری 
در بخش هــای قطــار 
شهری و اتوبوسرانی، بر 
اجــرای مصوبه افزایش 
بهای خدمات این ناوگان از ســوی مدیران اجرایی شــهر 
مشــهد تأکید شده، حال آنکه این امر از سوی شهروندان و 

برخی مسئوالن با واکنش هایی همراه بوده است. 
امیرحســین قاضی زاده هاشــمی، نماینده مردم مشهد و 
کالت در مجلس یازدهم با اشاره به آثار ناخوشایند شیوع 
کرونا بر درآمد مردم، اظهار کرد: شــهرداری و فرمانداری 
مشهد باید درباره افزایش قیمت حمل ونقل ناوگان عمومی 

در سال جاری تجدیدنظر کنند.  
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شــهرداری مشهد در 
گفت وگویی با خبرنگار ما، تصریح کرد: مصوبه یاد شــده 
در ســال گذشته به تصویب رســیده و از سوی مسئوالن 
مربوطه نیز تأیید شــده، اما به دلیل بروز کرونا و تعطیلی 
ناوگان حمل ونقل شهری اجرای آن به تأخیر افتاده است. 
ازهمین رو پس از شروع مجدد فعالیت ناوگان حمل ونقل 
شــهری افزایش بهای این گونه خدمات در دســت اقدام 
قرار گرفت. به این ترتیب از روز گذشــته شــاهد افزایش 
بهای خدمات قطارشهری بودیم و در زمینه افزایش بهای 
خدمــات اتوبوس ها نیز در روزهای آینــده تعیین تکلیف 

خواهد شد.
خلیل اهلل کاظمی در پاسخ به اینکه آیا در شرایط کنونی امکان 
لغــو یا بازنگری در اجرای این مصوبه وجــود دارد، گفت: در 
این زمینه باید یا  شهرداری الیحه ای به شورا دهد و یا اینکه 
تعدادی از اعضای شورا طرح دو فوریتی در این خصوص داشته 
باشند. این درحالی است که هنوز در این باره اقدامی صورت 

نگرفته است.  
وی در ادامه تأکید کرد: دولت به لحاظ قانونی باید در مقوله 
تجهیز و نوسازی  خدمات حمل ونقل عمومی مشارکت داشته 
و یک سوم هزینه ها را تقبل کند، حال آنکه درعمل از حدود 
سال 1394 این امر محقق نشده و تنها در سال  97، از سوی 
دولت 1/5 میلیارد تومان به قطار شهری مشهد پرداخت شده 
است. اگر دولت سهم خود را بپردازد تنها در بخش اتوبوسرانی 
که هر روزه حدود یک میلیون تراکنش صورت می گیرد، در 
ســال رقم قابل توجهی  حــدود300 میلیارد تومان  حاصل 
می شــود. از آنجا که حوزه خدمات حمل ونقل عمومی شهر 
مشهد عالوه بر شهروندان به جمعیت کثیری از زائران بارگاه 
رضوی خدمت رسانی می کند، این امکان هست که متولیان 
امر با قبول تعهدات قانونی خود نسبت به تقویت و گسترش 
خدمات حمل ونقل عمومی در این کالنشــهر توجه ویژه ای 

داشته باشند.

آغازثبتناموپذیرشمدرسهعلمیه•
حجتیهاصفهانیها

قدس:مدرســه علمیه 
حجتیه اصفهانی ها برای 
متوالی  سال  هفدهمین 

طلبه می پذیرد.
معاون آموزش و پژوهش 
مدرســه علمیه حجتیه 
اصفهانی ها با اشــاره به 
شــروع ثبت نام، عنوان کرد: این نام نویسی تا تاریخ 6 تیرماه 
ادامه دارد. حجت االســالم محمدپور افزود: شــرایط پذیرش 
دانش آموزان عبارتند از اتمام پایه نهم و قبولی در آزمون کتبی 

و مصاحبه. 
وی یادآور شــد: مهم ترین هدف مــا تربیت طلبه جوان 
انقالبی اســت کــه عالوه بــر مهذب بــودن به اخالق 
اســالمی و مجهز به ســالح علم بودن در میدان عمل 

باشد. نیز کارآمد 
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص مراحل 
جــذب و برنامه های مدرســه به کانال پذیرش مدرســه در 
 http://eitaa.com/p_hozeh_He ایتا به آدرس پیام رســان 

مراجعه نمایند.

خانهاستادمشکاتیاندرنیشابور•
تخریبشد

ایرنا:رئیس اداره میراث 
و  گردشگری  فرهنگی، 
نیشابور  صنایع دســتی 
گفت: خانه استاد پرویز 
این شهر  در  مشکاتیان 
توسط مالک آن تخریب 

شد.
محمداسماعیل اعتمادی افزود: این خانه در مراحل پایانی 
ثبت ملی قرار داشــت و مالک آن نیز در جریان روند ثبت 
آن بــود، اما بــا این حال بدون اطالع ایــن اداره اقدام به 

تخریب کرد و حدود 90 درصد این بنا تخریب شد.
وی گفت: امکان بازسازی مجدد بنای تخریب شده وجود 
دارد، چراکه این خانه تاریخی، معماری خاصی ندارد بلکه 
از نظر شــخصیت استاد مشــکاتیان و جایگاه وی ارزش 

فرهنگی دارد که می توانست به موزه تبدیل شود.
رئیس کمیسیون عمران شــورای شهر نیشابور نیز گفت: 
پیش از این جلســه ای با نماینده ورثه اســتاد مشکاتیان 
برگزار شد و پیشــنهاد تبدیل این خانه به موزه موسیقی 

داده شد.
هادی ترقی افزود: پیشــنهاد ورثه این بــود که از قیمت 
خانه تخفیف می دهند ولی مبلغ آن نقدی پرداخت شود.

وی ادامه داد: در شــرایط سخت مالی شهرداری پیشنهاد 
شــد برای خانه قیمت گذاری شــده و با امتیاز تهاتر شود 
ولی مورد رضایت قرار نگرفت و میراث فرهنگی هم امکان 
تأمین بودجه را نداشت. پرویز مشکاتیان، آهنگساز و استاد 
سنتور در 30 شــهریور 88 در 54 سالگی بر اثر نارسایی 

قلبی درگذشت.
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با اصنافبا اصناف

قدسآنالین-تکتمبهاردوســت:با گران شدن قیمت طال 
این احتمال می رفت که بازار نقره رونق بیشــتری پیدا کند ولی 
ظاهراً شیوع ویروس کرونا این بازار را هم از آسیب هایش بی نصیب 

نگذاشته است.
در همیــن خصوص باقــر معبودی نژاد، رئیــس اتحادیه صنف 
فروشــندگان و ســازندگان طال، نقره و جواهر مشهد در توضیح 
این بازار گفــت: با توجه به اینکه در ایام کرونا از حضور زائران به 
مشــهد بی نصیب بودیم و در این خصوص محدودیت هایی برای 

زائران وجود داشت، بازار رضا)ع( که همیشه یکی از مراکز فروش 
نقره و زیورآالت بوده است، تقریباً به حالت نیمه فعال درآمده و در 
حال حاضر کارگاه های نقره در مشهد با حداقل توانشان مشغول به 
کار هستند. وی ادامه داد: به همین خاطر هنوز خیلی از کارگاه ها 
مشغول به فعالیت نشده اند و اگر وضعیت بازار به همین شکل ادامه 
پیدا کند متأسفانه تعداد زیادی از این کارگاه ها تعطیل خواهند شد 

که در نهایت به اخراج کارگران منجر می شود. 
وی افــزود: همه امید  ما این اســت در مذاکراتی که داشــته ایم 

دولــت بــرای بحــث بیــکاری و بیمــه کارگــران و معافیت 
 کارفرمایــان از مالیات فکری بکند تا مانع اخراج کارگران شــود. 

بازار نقره مشهد دچار رکود است

قدس:باور عامه مردم این است که وقتی بارندگی ها اندکی زیاد 
باشد دیگر مشکل کم آبی نخواهند داشت و همین تصور ذهنی 

موجب می شود تا صرفه جویی را فراموش کنند.
از سوی دیگر اکثریت و شاید تمام شهرنشینان شهرهایی مانند 
کالنشهر مشهد از اوضاع حاکم بر وضعیت بحران آب روستاهای 
اطراف این شهر خبر ندارند و بی تردید باورشان نمی شود همین 
روزها که همه آن ها در محافل خانوادگی خود از بارندگی های سال 
جدید و فراوانی آب سخن می گویند، ساکنان روستاهای زیادی در 
چند کیلومتری مشهد با مشکل بی آبی دست و پنجه نرم می کنند.

خبرهای نگران کنندهس
چند روز پیش فرماندار مشــهد در جلســه شــورای اداری این 
شهرستان، گفت: ساکنان 140 روستا از مجموع 220 روستایی که 
در این شهرستان زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب قرار 

دارند هم اینک در تأمین آب آشامیدنی با مشکل روبه رو هستند.
محمدرضا هاشمی به سرکشی اخیر از مناطق روستایی آسیب دیده 
از ســیل بهاری امسال اشاره و بیان کرد: برخی روستاها بدون راه 

دسترسی مناسب هستند. 
فرماندار مشهد این وضعیت را نشانگر محرومیت مناطق روستایی 
این شهرستان توصیف کرد و افزود: تا پیش از حضور در فرمانداری 
مشهد انتظار نداشــتم در اطراف این کالنشهر با چنین مناطق 

محرومی مواجه شوم. 
ذکر یک آمار استانی هم در این خصوص می تواند بیانگر بخشی از 
واقعیت های حاکم بر شرایط روستاها باشد، چراکه به گفته مدیران 
آب و فاضالب اســتان هم اکنون به 280 روستا با تانکر آبرسانی 
می شود که ساکنان 130 روستا به صورت دائمی با تانکر آب مورد 
نیاز خود را دریافت می کنند و به 150 روســتا به صورت فصلی 

تانکرهای آبرسان راهی می شوند.

ریشه های قدیم و جدید بی آبیس
آنچه مسلم است خشکسالی های دو دهه گذشته موجب شد تا 
منابع آبی استان با کمبود جدی مواجه شوند و در این بین دشت 
مشهد به عنوان پرمصرف ترین حوزه آبی استان وضعیت وخیم تری 
دارد، چراکه به گفته متولیان این حوزه ســطح آب ســفره های 
زیرزمینی دشت مشهد ســاالنه حدود یک متر پایین می رود به 
همین دلیل دشت مشهد ساالنه حدود 25سانتیمتر نشست دارد.

اما در کنار عوامل طبیعی کم آبی آنچه موجب شــده تا روند کم 
آبی سرعت بگیرد، برخی رفتارهای اشتباه فردی و عمومی است 

که تنها نتیجه آن مصرف بیشتر آب بوده و هست.
با نگاهی به اخبار و گزارش های ســال های اخیر می بینیم 
دشت مشــهد هم مانند بسیاری از مناطق مشابه کشور به 
صحنه مسابقه ای برای از بین بردن زمین های باغی و زراعی 
و تبدیــل آن ها به ویال مبدل شــده و با نگاهی از ارتفاعات 
بینالود به این دشــت حاصلخیز ســالیان دور، می بینیم به 
جای تمام خوشه های گندم و محصوالت باغی این محدوده 
حــاال ســقف های رنگارنــگ و دیوارهای بلنــد باغ ویالها 

خودنمایی می کنند.
بر همین اســاس باید این واقعیت تلــخ را بپذیریم که به دلیل 
ترویج یک رفتار عمومی از یک ســو و سوء مدیریت این موضوع 
از ســوی ناظران و متولیان این حوزه از سوی دیگر چرخه آب در 
دشت مشهد معکوس شده و به جای آنکه ورود آب به سفره های 
زیرزمینی دشــت مشهد بیشتر از میزان مصرف باشد، متأسفانه 
برداشت های بی محاســبه و غیرمجاز موجب شده تا شاهد افت 

ساالنه سطح سفره های زیرزمینی آب باشیم.
به گفته برخی مدیران مرتبط با موضوع، تخمین زده می شود بین 
25 تــا 30 هزار باغ ویال در اطراف مشــهد وجود دارد که بخش 

زیادی از آن ها غیرمجاز ساخته شده اند.
بنابراین با قاطعیت می توان گفت تغییر کاربری اراضی کشاورزی از 
جهت های مختلف موجب وارد کردن خسارت های جبران ناپذیری 
شده و الزم است متولیان این موضوع با عزم جدی تری نسبت به 

مقابله با این پدیده اقدام نمایند.

700 پرونده تغییر کاربری در دو سالس
مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد در این باره بر عزم همگانی برای 
مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری زمین های کشاورزی تأکید کرد و 
گفت: پارسال 400 فقره پرونده حقوقی با همین موضوع در حوزه 

شهرستان مشهد تعیین تکلیف شد.
امید طهماســبی زاده هم که در شــورای اداری سخن می گفت 
پرونده های تعیین تکلیف شده با موضوع تغییر غیرمجاز کاربری 
در ســال 1397 را نیز 300 فقره اعالم و بیان کرد: موضوع تغییر 
کاربری کشتزارها به فعالیت هایی غیر از کشت و زرع در شهرستان 

مشهد امر بسیار پراهمیتی است. 
وی افزود: برای مقابله با روند تغییر کاربری زمین های کشاورزی 
»اجرای طرح ارتقای کیفی پرونده های تخلف، پهنه بندی کشتزارها 
و تدوین شــیوه نامه ثبت تخلف« از اقدام های مهم سازمان جهاد 
کشــاورزی در مشهد هستند که گاه در کشور برای نخستین بار 
در این شهرستان اجرا و هم اینک در دیگر استان ها به عنوان الگو 

شناخته شده و به مورد اجرا گذاشته شده اند.
مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد ادامه داد: در 6 ماه دوم پارسال 
هزار و 480 مورد عملیات قلع و قمع تغییرهای غیرمجاز کاربری 

کشتزارها در این شهرستان انجام شد. 

تابستان بی آبی روستاهاس
با کنار هم قرار دادن تمام قطعات این پازل به این نتیجه می رسیم 
آبی که قرار بود صرف کشــاورزی و باغداری شود به گفته یکی 
از مدیران شــهری راهی استخرها و تانکرهای مستقر در هزاران 

باغ ویال می شود.
از سوی دیگر به گفته بخشــدار مرکزی مشهد اعتباراتی که در 
گذشــته برای توسعه و یا ایجاد زیرساخت های آبرسانی روستاها 
اختصاص می یافته بسیار ناچیز بوده و امید است با ادغام صورت 
گرفته در آب وفاضالب شهری و روستایی و متمرکز شدن اعتبارات 
در آینده نزدیک شاهد تحوالتی در این حوزه باشیم و روستاهایی 
از قبیل شــهرآباد که فاصله زیادی با مشهد ندارند با مشکل کم 
آبی خداحافظی کنند. با تمام این اوصاف به نظر می رســد باید با 
همکاری تمامی دستگاه های مرتبط با موضوع و اهالی روستاهایی 
که مورد اقبال ویالســازان هســتند از تداوم موج ویال سازی ها 
پیشگیری و از سوی دیگر به اشکال مختلف از مصرف آب شرب 

در مصارف غیر شربی جلوگیری شود.

۱۴0روستایشهرستانمشهددرتأمینآبشرببامشکلمواجههستند

سهم آب روستاها نصیب ویالنشین ها
گزارشگزارش

توسطپهلوانرسولخادمصورتگرفت
مدرسهسازیدرنقطهصفرمرزی•

شهرستانصالحآباد
هم  بــاز  صاحبــی:
یک  گذشــته،  مثــل 
روز تاریخــی و به یاد 
ماندنــی در آموزش و 
رقم  صالح آباد  پرورش 
خورد و مرزداران غیور 
محروم  شهرستان  این 

و مرزی شــاهد نیکوکاری و احســان مجدد اسوه اخالق 
جهان پهلوان رسول خادم بودند. رئیس آموزش و پرورش 
شهرســتان صالح آباد با بیان این مطلب گفت: با موافقت 
مؤسســه خیریه امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( تهران به 
نمایندگی جهان پهلوان رســول خادم، کلنگ ساخت سه 
آموزشــگاه یک کالســه در روســتاهای مرزی سیاخوله، 
شــهرک محمدحاجی و عباس آباد در شهرستان صالح آباد 

به زمین خورد. 
غالمحیــدر اســدی افــزود: بــه زودی عملیــات اقدام 
خداپســندانه گروه پهلوان خیر و نیک اندیش رسول خادم 
و یک خیر دیگر برای ســاخت سه آموزشگاه یک کالسه 
در روستاهای این شهرستان اجرایی خواهد شد و کمبود 
آموزش و پرورش صالح آباد از آموزشــگاه های یک کالسه 

برطرف می شود.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
توضیحدادستانمشهددرباره»کوهپارک«

نمیتوانیمارتفاعاتجنوبی•
رابهوضعیتسابقبرگردانیم

دادستان  فوری:  مشهد
ســاخت  گفت:  مشــهد 
برای  صرفــاً  کوه پــارک 
خارج شدن این منطقه از 

وضعیت فعلی است.
درودی  محمدحســین 
درباره پیوســت زیســت 

محیطی برای ســاخت کوه پارک در ارتفاعات جنوبی مشــهد، 
توضیح داد: ساخت کوه پارک در ستاد تدبیر استان مطرح شد 
و برای خارج شــدن وضعیت ارتفاعات جنوبی مشهد که حدود 
سه سال رها شده است، اجازه این اقدام به شهرداری داده شد تا 
در آینده پیوست های زیست محیطی هم برسد و هر تصمیمی 

خواستند بگیرند و مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: آنچه به دلیل نداشتن پیوست زیست محیطی متوقف 
شد، اجرای طرح کمربند جنوبی از ابتدا تا انتها بود، طرحی که 
به عنوان کمربند جنوبی مورد استفاده مردم قرار بگیرد نه اینکه 

سال ها به همین صورت و تخریب شده باقی بماند.
درودی با بیان اینکه اگر می شد ارتفاعات جنوبی را به وضعیت 
سابق درآورد همین کار را می کردیم، گفت: سال ها این منطقه 
به همین وضعیت رها شده و اکنون امکانی فراهم شده تا مطابق 
پیوست زیست محیطی ارتفاعات جنوبی مشهد به فضای سبز 

برای استفاده مردم تبدیل شود.
وی تصریح کرد: اینکه در ارتفاعات جنوبی پارکینگ ساخته شود 
تا مردم به ارتفاعات دسترسی داشته باشند و در این منطقه برای 
استفاده بهتر مردم درختکاری شده است، یعنی خودش پیوست 

زیست محیطی را به همراه داد.

مراسمعروسیدریکتاالربردسکن،بدونمجوز
رئیسصمت:نیازباشدازشرکتکنندگان•

تستکروناگرفتهمیشود
ایسنا:رئیس اداره صنعت، 
بردسکن  تجارت  و  معدن 
گفت: متأســفانه در یکی 
بردســکن  تاالرهــای  از 
که در حاشــیه شهر قرار 
بدون مجوز مجلس  دارد، 
عروســی برگزار شده که 

البته این تاالر در حال حاضر پلمب است. 
شــهرام طلوع فکور اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه مجوزی برای 
بازگشایی تاالرهای عروســی صادر نشده و حق فعالیت ندارند. 

زمانی این تاالر پلمب شد که مجلس عروسی تمام شده بود.
وی ادامه داد: متأسفانه این تاالر که در حاشیه شهر بردسکن قرار 
دارد مجوز و هیچ گونه پروانه صنفی برای فعالیت ندارد. این مکان 
به دلیل تخلفی که در برگزاری مراسم عروسی داشته با دستور 

دادستان بردسکن پلمب شده است.
وی مطرح کرد: در حال حاضر ســه تاالر عروسی در شهرستان 
بردسکن داریم. تنها دســتگاهی که در حال حاضر با توجه به 
شیوع ویروس کرونا مجوز فعالیت را صادر می کند، همکاران ما در 
حوزه بهداشت هستند. وی ادامه داد: نیاز باشد از شرکت کنندگان 

تست کرونا گرفته می  شود

نمایندهمردمچناراندرمجلس:
تایکماهآیندهارتقایگلبهار•

بهشهرستاناعالممیشود
فارس:نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای 
اسالمی گفت: استاندار خراسان رضوی قول دادند تا یک ماه آینده 
ارتقای گلبهار به شهرســتان اعالم شود. عباس زاده  اظهار کرد: 
شهرستان شدن گلبهار مصوبه دارد و من در نخستین نطق خود 
در مجلس نیز اجرایی شدن این مصوبه را از دولت خواستار شدم.

ذخایرآبیسدهایخراسانرضوی•
به۷۷درصدافزایشیافت

ایرنا: قائم مقام شرکت آب 
خراسان رضوی  منطقه ای 
گفت: افزون بر ۷۷ درصد 
از ظرفیت سدهای استان 
خراســان رضوی در پــی 
بارش هــای خوب ســال 

زراعی جاری آب دارد. 
طاهری افزود: ظرفیت کنونی آب ذخیره شــده پشت سدهای 
اســتان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶درصد رشد دارد 
و ۲۳درصد از ظرفیت ســدهای خراســان رضوی خالی از آب 
است. وی گفت: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۲۱۳ میلیون 
مترمکعب آب در مخازن سدهای این استان جمع شده که بیش 
از ۶۷۳ میلیون مترمکعب  آن از ابتدای ســال ۹۹ به ســدهای 
استان وارد شده اســت. وی مجموع حجم ذخیره آب سدهای 
بزرگ و در حال بهره برداری خراسان رضوی را یک میلیارد و ۵۱۲ 
میلیــون مترمکعب اعالم کرد و ادامــه داد: یک میلیارد و ۲۵۰ 
میلیون متر مکعب از این حجم مربوط به سد دوستی مشترک 
بین ایران و جمهوری ترکمنستان است. هم اکنون ۷۹ درصد از 
ظرفیت سد دوستی آب دارد که این میزان در مدت مشابه سال 

گذشته ۶۴ درصد بوده است. 

جانشینفرماندهانتظامیشیروان:
پایانتفریحخانوادگی•

بامرگکودک۴سالهگرهخورد
باشــگاهخبرنگاران:
جانشین فرمانده انتظامی 
شهرستان شیروان  از غرق 
شدن پسربچه ۴ ساله در 
ســد  خروجی  رودخانه 

بارزو خبر داد.
سرهنگ روهنا، جانشین 
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان  گفت: خانواده ای در حاشیه 
رودخانه خروجی پایین دست  سد بارزو برای تفریح اتراق کرده 
بودند که کودک داخل رودخانــه افتاده و به علت حجم باالی 
آب داخل رودخانه، امکان نجات کودک در محل فراهم نشــده 
و در نهایت این پسربچه ۴ساله در ورودی روستای بارزو توسط 
اهالی از رودخانه گرفته شــده و توسط اورژانس به بیمارستان 

امام خمینی )ره( شیروان منتقل شد.
ســرهنگ روهنا افزود: بــا وجود اقدام های احیــا و درمانی در 

بیمارستان شیروان، این پسربچه ۴ساله فوت شد.

انفجاردرپیکنیکپرکنیغیرمجاز•
خطقرمز: انفجار در یک 
پیک نیک پرکنی موجب 

سوختگی سه نفر شد.
زهانــی، افســر نگهبان 
آتش نشــانی مشــهد با 
بیان ایــن مطلب گفت: 
در پی این انفجار توأم با 
آتش سوزی در یک مغازه  ایزوگام فروشی که به صورت غیرمجاز 
و خطرناک توسط مالک به پیک نیک پرکنی تغییر کاربری داده 
شده بود، بخشی از این مکان تخریب و سه نفر دچار سوختگی و 
جراحت شدند. وی ادامه داد: با حضور آتش نشانان ایستگاه شماره 
۳۸ آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در محل، این 
حریق مهار و به سه مصدوم این حادثه امدادرسانی صورت گرفت. 

همچنین علت دقیق این حادثه  در دست بررسی است.

دستگیریمادرکودکآزاراینستاگرامی•
مهر:معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت:در پی رصد و احصای 
مورد مجرمانه بارگذاری و انتشار تصاویر مبنی بر کودک آزاری 
از سوی یکی از کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام و مشخص 
شدن محل وقوع جرم در خراسان رضوی، مراتب در دستور کار 

پلیس فتا استان خراسان رضوی قرار گرفت.
سرهنگ رامین پاشایی افزود:همکاران بنده در واکنش سریع به 
این اقدام مجرمانه که منجر به تشویش اذهان عمومی شده بود، 
متهم خانم به هویت معلوم را شناسایی و برابر هماهنگی با مرجع 
قضایی او را دستگیر و برای رسیدگی به اتهام منتسب و مشخص 
شدن علت ارتکاب به این اعمال غیرانسانی و مجرمانه، مراتب در 
حال پیگیری اســت که به محض مشخص شدن زوایای دقیق 

علت ارتکاب، مراتب اطالع رسانی خواهد شد.
گفتنی است، این فرد در صفحه اینستاگرامی که داشت فرزندش 
را کتک می زند و فیلم را به اشتراک می گذاشت و از مردم تقاضای 

پول برای عدم انجام این رفتار غیرانسانی می کرد.

سوختگییکجوانباانفجارآبگرمکن•
خطقرمز:افسر نگهبان 
آتش نشانی شهر مشهد از 
امدادرسانی آتش نشانان و 
نجاتگران دو ایستگاه در 
پی وقــوع انفجار منزلی 
مســکونی که منجر به 
مجروحیت شــدید یک 

پسر جوان در بولوار مصلی شد، خبر داد.
آتشپاد سوم رضا خاکپور با بیان این مطلب گفت: در پی تماس 
تلفنی شهروندان با ســامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار توأم با 
آتش ســوزی در یک منزل مسکونی و محبوس شدن یک نفر 
در میان شعله های آتش، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان 
و نجاتگران ایستگاه های ۱۶و۲ را به محل حادثه در بولوار مصلی 
اعزام کرد. افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد افزود: با حضور 
نیروهای امدادی در محل مشخص شد انفجار در زیرزمین منزلی 
دوطبقه با مساحت ۱۶۰ مترمربع به وقوع پیوسته که این حادثه 
ضمن بروز آتش ســوزی، منجر به سوختگی یک پسر جوان از 
ناحیه دســت و صورت شــده بود که نجاتگران و آتش نشانان 
بالفاصله ضمن نجات این فرد از درون آتش، این حریق را مهار 
و فرد مصدوم را برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های 
اورژانس حاضر در محل دادند. آتشــپاد سوم رضا خاکپور علت 
اولیه این حادثه را نشــت گاز شــهری در داخل منزل و انفجار 
آبگرمکن در زیرزمین این ساختمان دو طبقه اعالم کرد و افزود: 
علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

اعضایباندفروشسالحجنگی•
درمشهددستگیرشدند

خطقرمز: اعضای باند فروش ســالح جنگی توسط سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در مشهد دستگیر شدند. در این اطالعیه 
که به نقل از اداره کل اطالعات خراسان رضوی منتشر شده، آمده 
است: دو نفر از قاچاقچیان و فروشندگان اصلی سالح جنگی در 
مشهد دستگیر و ۱۱ قبضه کلت و وینچستر از آنان کشف شد. 
براساس این گزارش، این افراد قصد داشتند سالح های جنگی را 
به اراذل و اوباش شهر بفروشند که با اقدامات اطالعاتی، پیش از 

توزیع سالح ها دستگیر شدند.

کشفیکتنتریاکازیککامیون•
خطقرمز: جانشین فرمانده انتظامي استان از کشف یک تن و 
۱۱۳کیلوگرم تریاک در بازرسي یک دستگاه کامیون طی عملیات 

مشترک با پلیس سیستان و بلوچستان خبر داد.
سردار  ابراهیم قربان زاده اظهار کرد: تیم هاي مرکز عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان رضوي در اقدامي اطالعاتي 
و پس از ردزني هاي گســترده به سرنخ هایي از قاچاق محموله 

موادافیوني به وسیله یک دستگاه کامیون دست یافتند.
وی افــزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر خراســان رضوي در این 
عملیــات غافلگیرانه پس از اقدام هاي گســترده اطالعاتي، یک 
دســتگاه کامیون حامل مواد افیونی را که از مناطق مرزی وارد 
حوزه استحفاظی شهر زاهدان شده بود، شناسایی و در عملیاتي 
مشــترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان، 

خودرو مذکور را توقیف کردند.

عقیلرحمانی:با دستور معاونت پیشگیری از 
وقوع جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی، 
مصوبه واگذاری معابر مویرگی پروژه ســارا که 
بدون طی شدن مراحل قانونی اجرایی شده بود، 
متوقف و ماجرا به هیئت تطبیق مصوبات شورای 

اسالمی واقع در فرمانداری مشهد ارسال شد.

 ماجرای حاشیه سازی که قدسس
 از آن رونمایی کرد

ماجرای تصمیم شــهرداری منطقه ثامن برای 
بخشش معابر مویرگی قرار گرفته در دل پروژه 
ســارا به متراژ ۷۵۰ متر را کــه در حال حاضر 
ارزشــی حدود چند ده میلیارد تومان دارد را در 
تاریخ دوازدهم بهمن ماه سال گذشته رسانه ای و 
در آن گزارش که در یک تور خبری و با حضور 
شهردار منطقه ثامن بود به این موضوع اشاره شد 
که این اقدام شهرداری دارای ایراد است و نباید 
این معابر مویرگی به صورت رایگان به وســعت 

پروژه مذکور افزوده و برای آن سند صادر شود.
از ســوی دیگر شــهرداری منطقه با استناد به 
وجود مکاتبه ای که در دوره مدیریتی قبل مبنی 
برانتقال ســند یک کوچه صادر شده بود، قصد 
داشــت تمامی معابر مویرگی موجــود را بدون 
دریافت هزینه به ســرمایه گذار واگذار کند که 
این مورد هم در همــان تور خبری مورد بحث 

قرار گرفت.
از این موضوع ۱۱ روز گذشــته بود که اسنادی 
به تحریریه روزنامه قدس منعکس شد که نشان 
می داد رویه شــهرداری منطقــه ثامن در دیگر 
پروژه های منطقه چیز دیگری بوده و هزینه معابر 
مویرگــی موجود در پروژه ها را از ســرمایه گذار 
گرفته اند. این موضوع هــم با عنوان »یک بام و 
دو هوای دریافت هزینه های معابر مویرگی« در 

روزنامه قدس همراه با سند آن 
هم منتشر شد.

بخششی که شامل همه س
نمی شد!

این کــش و قوس هــا ادامه 
داشــت تــا اینکــه همزمان 
دادستانی مشــهد به موضوع 
حساس و از جنبه حفظ حقوق 
عامه بــه ماجرا ورود پیدا کرد 
و موضوع در حوزه پیشگیری 
از وقوع جرم دادســرای مرکز 
استان خراســان رضوی مورد 

تحقیق و بررسی ویژه قضایی قرار گرفت.
در ادامه و طبق اطالعــات واصله، این معاونت 
پس از جمع بندی ماجرا در پی صدور دستوری 
که مخاطب آن رئیس شورای شهر مشهد بود، 
اعالم کرد: شــهرداری منطقه ثامن در خصوص 

مویرگی  معابر  بخشش  علت 
پروژه ســارا برخالف تمامی 
پروژه هــای منطقــه ثامــن 
که معابر مویرگی در ســبد 
شهرداری محسوب می گردد، 
بــه مصوبه مشــترک مورخ 
کمیســیون های   ۹۸/۱۱/۷
اقتصــادی، ســرمایه گذاری، 
مشــارکت ها، شهرســازی و 
معماری شورای شهر استناد 

نموه است.
بنابرایــن اعالم می شــود آیا 
با توجــه به اینکــه مصوبه 
کمیسیون مشــترک به عنوان مصوبه شورای 
شهر محسوب شده است، ماجرا به هیئت تطبیق 
موضوع مــاده ۸۰ قانون تشــکیالت، وظایف و 
انتخابات شــوراهای اسالمی کشــور و انتخاب 

شهرداران، ارسال شده است یا خیر؟

در ادامه از رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد 
خواسته شــده در صورتی که این اقدام صورت 
گرفته، تصویری از مکاتبات فی مابین و همچنین 
اعالم نظراعضای هیئت تطبیق به دادســتانی 

مشهد ارسال شود.

 مصوبه بدون تأیید هیئت تطبیقس
 اجرایی نیست

در ادامه این دستور آمده است: در صورت ارسال 
نشدن مصوبه کمیسیون مذکور به هیئت تطبیق 
مصوبات شــورای اسالمی شــهر مشهد ، قطعاً 
مصوبــه مزبور الزم االجرا نبــوده و ضمن اعالم 
اجرا نکردن آن به شهرداری، پروسه اخذ موافقت 
هیئت تطبیق طی شــود و ســپس در صورت 
موافقت، جهت اجرا به شهرداری مرکز ابالغ شود 
و پس از آن به شهرداری منطقه ثامن اعالم شود.

 حوزه پیشــگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز 
اســتان در ادامه این دستور همچنین از شورای 
شهر مشهد خواســت، در صورت وقوع هر گونه 
ســوء جریان، مراتب به این حوزه اعالم شــود. 
براین اساس به صورت کلی تأکید می شود کلیه 
مصوباتی که به منزله مصوبه شورا دانسته شده 

باید پروسه مزبور را طی نماید.
این اقدام قاطع دادستانی مشهد در حالی صورت 
گرفت کــه باید منتظر مانــد و دید در هیئت 
تطبیــق و در مقابل این رویه حاشیه ســاز، چه 

موضعی گرفته خواهد شد.

دادستانیوجاهتقانونییکمصوبهرادارایاشکالاعالمکرد

بخشش معابر مویرگی به پروژه »سارا« برخالف تمامی پروژه ها!

این اقدام قاطع 
دادستانی مشهد در 
حالی صورت گرفت 

که باید منتظر ماند و 
دید در هیئت تطبیق 
و در مقابل این رویه 

حاشیه ساز، چه موضعی 
گرفته خواهد شد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
هوایخراسانرضویخنکمیشود•

قدس: براساس تحلیل نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره ای 
از امــروز افزایش ابر، وزش باد شــدید موقتی پــاره ای نقاط با 
گردوخاک و به خصوص برای نیمه شمالی استان خراسان رضوی 
رگبار بــاران و رعدوبرق با احتمال رخــداد تگرگ پیش بینی 
می شــود. این وضعیت همراه با روند کاهش نسبی دمای هوا تا 

دوشنبه شب تداوم دارد.
هوای امروز مشــهد صاف، بعدازظهر وزش باد نســبتاً شدید و 
افزایش ابر، پاره ای نقاط رگبار باران و رعدوبرق و احتمال تگرگ 

پیش بینی می شود.
در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۴ درجه سلسیوس 
خنک ترین و ســرخس با بیشــینه دمای ۴۵ درجه سلسیوس 
گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. در این مدت 
کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهدمقدس به ترتیب ۲۲ و 
۳۹ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش 

باد از تایباد با سرعت ۴۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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فضایمجازی: 

خطقرمز:قاضی قنبری راد از رصد فضای مجازی با هدف برخورد 
با کالهبرداری های اینترنتی و مسدودسازی ۵۰۰ سایت فعال در 

زمینه قمار در سال ۹۸ خبر داد.
معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد گفت: با هدف پیشــگیری از آسیب های فضای مجازی و 
جرایم رایانه ای، جلسات متعدد آموزشی آسیب های فضای مجازی 
برای کارکنان ادارات کل استان مانند ادارات ثبت احوال و مخابرات 
و نواحــی آموزش و پرورش و ســایر ادارات اســتان و همچنین 
جلسات بصیرت افزایی سایبری برای نواحی مقاومت بسیج برگزار 

شده است.
قاضی قنبری راد در ادامه گفت: اســتفاده از ظرفیت فعاالن حوزه 
سایبر برای اطالع رسانی شیوه های پیشگیری از جرایم سایبری، 
ایجاد مسیرهای امن تبادل داده برای تسریع در استعالمات فوری 
مورد نیاز، تدوین طرح ساماندهی گزارش نویسی در جرایم رایانه ای 
با استفاده از قابلیت دستورالعمل جامع جرایم سایبری، اصالح و 
تکمیل دستورالعمل جامع جرایم سایبری و پیگیری مکرر و مؤثر 
جهت اجرایی شدن رمز پویا که سهم قابل مالحظه ای در کاهش 
کالهبرداری های رایانه ای دارد، از جمله اقداماتی بوده اســت که 

توسط دادسرای ناحیه  انجام گرفته است.

13هزار دستور برای جلوگیری از سرقت وجوهس
وی از پیگیری بیش از ۱۳هزار مورد رســیدگی و صدور دستور 

از طریق ســامانه کاشــف جهت جلوگیری از خارج شدن اموال 
مالباختگان  از حساب ها خبر داد و گفت:رصد دائمی فضای مجازی 
به منظــور برخورد بــا جرایم مالــی در این فضا به ویــژه انواع 
کالهبرداری های رایانه ای و قماربازی)کازینو آنالین- سایت های 
شــرط بندی و ...( که منجر به مسدودسازی بیش از ۵۰۰ سایت 
فعال در بحث قمار اینترنتی و انسداد حدود ۴۰۰ حساب مرتبط 
شده اســت و پیگیری رفع برخی مشکالت سایت های پذیرنده 
آگهی جهت جلوگیری از فعالیت مجرمانه با سوءاستفاده از امکانات 
این ســایت ها، از دیگر اقدامات انجام گرفته در دادسرای ناحیه ۷ 
بوده اســت. قاضی قنبری راد از تشکیل جلسات کمیته واکنش 
سریع جرایم رایانه ای با هدف پیشگیری از جرم و برخورد قاطع با 
مجرمان به صورت متناوب و نیز به صورت فوق العاده در ایام خاص 
با دستورالعمل خاص مربوط به مسائل روز )از قبیل جلسات پایش 
فضای انتخاباتــی و نیز رصد ویژه فضای مجازی جهت برخورد با 
شایعه سازان حوادث طبیعی مانند سیل ابتدای سال ۹۸ و ...( خبر 
داد و افزود: رصد فضای مجازی به منظور جلوگیری از کالهبرداری 
در پوشش جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی 
به خصوص سیل استان گلستان و لرستان و انسداد حساب های 
متخلفان، صدور دستورالعمل ارتقای امنیت در فضای مجازی پس 
از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان ناجا و همچنین 
پیگیری تهیه و نصب برچســب های هشــدار کالهبرداری روی 
دستگاه های خودپرداز کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مستقر 

در مشهد، از دیگر اقدام های انجام شده در این خصوص بوده است.

اجباری شدن نصب دستگاه های »پین پد« س
این مقام قضایی همچنین گفت: دســتورالعمل اجباری شــدن 
استفاده از دســتگاه وارد کردن رمز کارت بانکی توسط مشتری 
)پین پد( در کلیه پذیرندگان کارت های اعتباری به منظور کاهش 
احتمال کالهبرداری از طریق اسکیمر نیز تهیه و توسط دادسرای 

ناحیه ۷ به سازمان های مربوط ابالغ شد.
قاضی قنبــری راد از دیگــر اقدام های انجام گرفته در راســتای 
پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای را مکاتبه با شورای هماهنگی 
بانک ها و ارائه راهکار در جهت پیشگیری از کالهبرداری های تلفنی 
از طریق دعوت اشخاص به حضور در محل عابربانک عنوان کرد 
و افزود:پیگیری ویژه جرایم منافی عفت و اخالق عمومی و مذهب 
رسمی کشور در فضای مجازی نیز در دستور کار دادسرای ناحیه 

۷ بود که منجر به شناسایی و برخورد با حدود ۴۰ متخلف شد.

معاوندادستانعمومیوانقالبمرکزاستانخبرداد

مسدودسازی 500 سایت قمار در سال 98

گزارشگزارش

شت و ردمان شت و ردمانبهدا بهدا

خراسان رضوی
قرمز زرد سفید

تایباد- تربت جام- صالح آباد- مشهد بجستان- بردسکن- تربت حیدریه- چناران- 
خوشاب- زاوه- فریمان- قوچان- کاشمر- گناباد- 

نیشابور

باخرز- بینالود- جغتای- جوین- خلیل آباد- خواف- 
داورزن- درگز- رشتخوار- سرخس- فیروزه - 

کالت - کوهسرخ - مه والت

خراسان شمالی
قرمز زرد سفید

جاجرم- رازوجرگالن- گرمه اسفراین- بجنورد- شیروان فاروج- مانه و سملقان

خراسان جنوبی
قرمز زرد سفید

بیرجند- نهبندان درمیان- زیرکوه- سربیشه- فردوس- قائنات بشرویه- خوسف- سرایان- طبس

قدس: در تازه ترین ارزیابی وزارت بهداشت 
وضعیت شهرستان های استان های خراسان از 
نظر خطر ابتال به ویروس کرونا مشخص شد. 
شهرستانی در وضعیت سفید )کم خطر( قرار 
دارد که طی ۲ هفته اخیر هر دو شرط زیر را 

داشته باشد.
شرطیک: متوسط میزان بستری روزانه )به 

ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت(: حداکثر ۱، 
مثال در شهرستانی با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر، 

متوسط روزانه ۲ بیمار بستری.
شرطدو:متوســط تعداد بســتری روزانه: 
حداکثــر ۱، یعنی حداکثر ۱۴ بســتری در 
شهرســتان در طول دو هفته )شــامل موارد 

مشکوک و قطعی(.

شهرستانی در وضعیت قرمز )خطر باال( قرار 
دارد که طی دو هفته اخیر متوســط میزان 
بســتری روزانه آن )به ازای هر صدهزار نفر 
جمعیت( باالی ۳ باشد. سایر شهرستان ها که 
سفید یا قرمز نباشند در وضعیت زرد )خطر 

متوسط( قرار می گیرند.
توجه: مثال یک شهر با وجود آن که متوسط 

میزان بستری روزانه آن )به ازای هر صدهزار 
نفــر جمعیت( کمتر از ۱ اســت اما به خاطر 
داشتن بیش از ۷ بیمار بستری در طول هفته 
شرایط شهرستان سفید را احراز نمی کند و لذا 

زرد محسوب می شود.
نکتهمهم: وضعیت ســفید به معنای بدون 

مخاطره بودن شهرستان نیست.

وضعیت شهرستان های استان های خراسان  از لحاظ ابتال به کرونا



خبرخبر خبرخبر

اجرای طرح »هر خانه ایرانی، یک مرکز •
دینی- قرآنی« در بوشهر 

بوشهر: مدیرکل تبلیغات 
بوشهر  اســتان  اسالمی 
از برگــزاری تعــداد۷۴۰ 
نشست خانگی قرآن کریم 
در ماه رمضان برای تحقق 
طرح »هر خانه ایرانی یک 
مرکز دینــی- قرآنی« در 

این استان خبر داد.
حجت االسالم عبدالرضا سروستانی اعالم کرد: محور برنامه های 
قرآنی در ماه مبارک رمضــان تأکید بر در خانه ماندن و رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی و همکاری با ستاد ملی مقابله با کرونا 
و حضور فعاالنه جامعه قرآنی به ویژه تشکل های قرآنی در عرصه 

فضای مجازی بود.
وی بیان کرد: برنامه ملی سازمان دارالقرآن الکریم پویش ملی هر 
خانه ایرانی یک مرکز دینی و قرآنی اســت که این اداره کل نیز 

همین سیاست را در استان اجرا کرد.

کمبودانسولیندرخوزستانبهزودیرفعمیشودس
اهواز: معــاون غذا و دارو 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
جندی شاپور اهواز با اشاره 
به آغاز توزیع انسولین در 
داروخانه ها از اواخر هفته 
مشکل  گفت:  گذشــته، 
واردات انسولین به کشور با 

پیگیری وزیر بهداشت حل  شده و کمبود انسولین در داروخانه ها 
جبران می شود. 

حسین برزگر در خصوص کمبود انسولین در داروخانه های استان، 
گفت: در کنار جنگ بــا کرونا با جنگی دیگر به نام تحریم های 
آمریکا مواجه هســتیم که البته باوجود داروسازان، شرکت های 
دانش بنیان و دانشــگاه های داروسازی، تالش برای حل مشکل 

کمبود انسولین ادامه دارد.
وی ادامــه داد: مباحــث مربوط به مبــادالت ارزی برای تأمین 
انسولین حل  شده هرچند به دلیل شیوع ویروس کرونا نقل وانتقال 

دارو در جهان با مشکالتی مواجه شده است.

قبوض برق چاه های آب با چهار ساعت •
خاموشی، رایگان می شود

قم: مدیــر دفتر مدیریت 
مصــرف شــرکت توزیع 
نیروی بــرق قم گفت: بر 
اســاس طرح تشــویقی 
شرکت توانیر، قبوض برق 
کشاورزانی که روزانه چهار 
ســاعت چاه آب خود را 

خاموش نمایند،  رایگان می شود. 
داود سلیمانیان افزود: این طرح از روز گذشته تا ۱۵ شهریور اجرا 

می شود و ثبت نام تا پایان خرداد ادامه دارد.
وی اضافــه کرد: در این طرح کشــاورزان باید چــاه آب خود را 
در ســاعت های اوج مصرف برق یعنی بین ســاعت های ۱۳ تا 
۱۷ خاموش نماینــد. وی ادامه داد: بیش از ۹۰۰ حلقه چاه آب 
کشــاورزی در استان قم فعال است و تاکنون ۴۰۰ کشاورز برای 

همکاری با شرکت توزیع نیروی برق اقدام به ثبت نام کرده اند.

پروازهای یاسوج از سر گرفته می شود•
کهگیلویه و بویراحمد: مدیر فرودگاه یاسوج گفت: پروازهای 
این فرودگاه پس از حدود سه ماه وقفه از ۲۴ خرداد سال جاری 

از سر گرفته می شود.
علی محسنیان اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا از اسفند 
۹۸، پروازهای این فرودگاه لغو شــد، اما با بهبود وضعیت نسبی 
بیماری کرونا، پروازهای فرودگاه یاســوج با رعایت پروتکل های 

بهداشتی آغاز می شود.
وی افزود: بر اســاس اعالم شــرکت هواپیمایی ماهان پروازهای 
فرودگاه یاســوج – تهران در هفته دو روز و در روزهای دوشنبه 

و جمعه برقرار می شود.
گفتنی اســت ۲۹ بهمن سال ۹۶، هواپیمای ATR  ۷۲ شرکت 
هواپیمایی آســمان با ۶۶ مســافر در ارتفاعات دنا سقوط کرد و 

موجب تعطیل شدن پروازهای فرودگاه یاسوج شد.

تجمع طالب کرمانشاه در راستای •
محکومیت حادثه شهرک فدک 

کرمانشــاه: تعدادی از 
طــالب  و  دانشــجویان 
روز  کرمانشاه  شهرستان 
پنجشنبه با تجمع مقابل 
دادســرای کرمانشــاه از 
دســتگاه قضایی برخورد 
با عامــالن تخریب خانه 

مســکونی در شهرک فدک که منجر به مرگ یک زن میانسال 
شــد را خواستار شدند.  در همین زمینه مسئول روابط عمومی 
دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه گفت: دستگاه قضایی به جد 

پیگیر محاکمه عامالن اصلی این حادثه است.
مهدی قنادی شامگاه پنجشنبه بابیان اینکه تجمع دانشجویان 
و طالب مقابل دادســرای کرمانشاه به منظور محکومیت حادثه 
تخریب محل سکونت مرحومه آسیه پناهی انجام گرفت، اظهار 
کرد: دستگاه قضایی استان پیگیری این پرونده را به صورت جدی 
مورد توجه قرار داده اســت. وی یادآور شد: متأسفانه در حادثه 
مذکور حفظ موازین شــرعی و کرامت انسانی از سوی مأموران 

اجرائیات رعایت نشده بود.

عوامل آتش سوزی جنگل های ارسباران •
در زندان به سر می برند

تبریز: رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اعالم کرد: دو عامل 
وقوع آتش سوزی سال گذشته در جنگل های ارسباران در زندان 
تبریز هستند.  موسی خلیل اللهی افزود: این دو نفر تابستان پارسال 

به اتهام آتش زدن به پهنه جنگلی ارسباران دستگیر شدند.
رئیس کل دادگســتری آذربایجان شرقی تأکید کرد: تشکیالت 
قضایی نســبت به صیانت از محیط  زیست و پهنه های جنگلی 
و مرتع به شــدت حساس اســت و با متخلفان این حوزه بدون 

هیچ گونه اغماضی برخورد می کند.

برای هشتمین دوره متوالی؛
خبرنگاران قدس در جشنواره مطبوعات •

مازندران درخشیدند
گزارش  به  آنالین:  قدس 
در  آنالین،  قدس  خبرنگار 
آیین اختتامیه این جشنواره 
که ظهر ســه شــنبه در 
استانداری مازندران برگزار 
گردید، حســین احمدی، 
حســن  و  توســلی  رقیه 
احمدی فرد خبرنــگاران روزنامه قدس بــا دریافت لوح تقدیر و 

تندیس جشنواره تجلیل شدند.
در ایــن جشــنواره خبرنگاران قدس با کســب ۳ رتبه در بخش 
مصاحبه افتخارآفرینی کردند. حســین احمدی و رقیه توســلی 
مشــترکاً رتبه اول بخش مصاحبه و حسن احمدی فرد رتبه دوم 

این بخش را به خود اختصاص دادند.
»در انتظار مرِد مجنون« عنوان مصاحبه حســین احمدی و رقیه 
توســلی بود که در آن به خانواده غواص شهید»سید عمادالدین 
 تــاج الدین« پرداختند. خانواده ای که بعد از ۳۵ ســال همچنان 

چشم به راه پیکر مطهر فرزندشان هستند.
حسن احمدی فرد نیز در این جشنواره توانست با مطلب »شب، 
ســکوت، شالیزار« رتبه دوم بخش مصاحبه را کسب کند. وی در 
این نوشتار به پیشه »شپ پایی« در شمال کشور پرداخته و رنج 

نگهبانان شالیزار را روایت کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی مازندران در آیین اختتامیه 
هشتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
تحلیلی استان گفت: آثار ارسالی همانند سال های گذشته در مرکز 
مطالعات رسانه تهران داوری و منتخبین در زمینه های یادداشت 
و سرمقاله، گزارش، مقاله مطبوعاتی، تیتر، خبر، مصاحبه، عکس، 
طنز اجتماعی، سوژه خبری، طراحی و صفحه آرایی، طنز اجتماعی، 
کاریکاتور، سوژه خبری، شعار ویژه سال »رونق تولید« و بخش ویژه 

»سردار شهید سلیمانی« تجلیل شدند.
عباس زارع با اشــاره به اینکه ۶۲۵ اثر در ۱۳ بخش به دبیرخانه 
ارســال شد، افزود: در این جشنواره بخش ویژه ای با عنوان سردار 
شهید حاج قاسم ســلیمانی نیز گنجانده شد که مورد استقبال 
اصحاب قلم قرار گرفت. وی خاطرنشــان کــرد: رعایت الزامات 
و محدودیت های ســتاد ملی مبارزه با کرونا سبب شد تا نتوانیم 
اختتامیه هشتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 

خبری استان را به صورت ویژه و گسترده برگزار کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی مازندران در پایان اضافه کرد: 
 این جشــنواره با همکاری، خانه مطبوعات و اداره کل مطالعات و 
برنامه ریزی معاونت مطبوعاتی در قالب یک سامانه جامع برگزار و 
داوران منتخــب اداره کل مطالعات، به صورت متمرکز داوری آثار 

رسیده را بر عهده داشتند.

فعالیت قطارهای یزد- تهران- مشهد از •
سر گرفته شد

یزد: قطارهای مســافری 
از مبــدأ یزد بــه تهران و 
مشــهد و برعکس که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا 
و اســتقبال کم مسافران 
دوباره  بود،  حذف  شــده 
فعالیت خود را در استان 

آغاز کردند.
 قطارهای مســافری یزد – تهــران و برعکس همه روزه و قطار 
مســافری یزد - مشــهد و برعکس یک روز درمیان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برقرار شد.
به گزارش روابط عمومی راه آهن یزد، قطارهای مسافری تهران 
-بندرعباس، تهــران - کرمان، تهران - زاهــدان و اصفهان - 
بندرعباس برعکس نیز برقرار شده که راه آهن یزد نیز از سهمیه 

قطارهای مذکور برخوردار است.

کارگران چهار گنبد سیرجان دو ماه •
حقوق نگرفتند

کرمان: مدیر روابــط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان گفت: با فروش کنستانتره تولیدی شرکت معادن 
مس چهار گنبد ســیرجان دســتمزدهای معوق کارگران این 

معادن پرداخت می شود. 
مریم آبشــاهی افزود: این کارگــران هم اکنون در حال فعالیت 
هستند و مشکل آنچنانی ندارند و پرداخت نشدن حقوق دو ماه 
کارگران به علت تعویق افتادن فروش چند ماه شرکت بوده است.

وی بابیان اینکه کارگران شرکت معادن مس چهار گنبد سیرجان 
امسال دو ماه حقوق دریافت نکردند و در دریافت نکردن سایر 
مزایای غیر نقدی نیز گالیه دارند، اظهار کرد: پیگیر رفع مسائل 

و مشکالت آنان هستیم.

مسئوالن بهداشتی شرق کشور خبر دادند

افزایشسهبرابریمبتالیانکرونادرسیستانوبلوچستان
زاهدان: اگرچه در ابتدای شــیوع بیماری کرونا 
بسیاری از حدس و گمان ها بر این محور بود که 
ویروس کرونا در مناطق گرمسیر جوالن کمتری 
داشــته و از بین می رود، اما افزایش نگران کننده 
آمار مبتالیان در سیســتان و بلوچستان بر این 

فرضیه خط بطالن کشید.
باوجوداینکه سیستان و بلوچستان از پراکندگی 
جمعیت برخوردار بوده و پیش ازاین بســیاری از 
شهرهای آن وضعیت مناسبی در خصوص آمار 
مبتالیان به کرونا داشتند، اما متأسفانه بی توجهی 
به رعایت فاصله گذاری اجتماعی موجب شده تا 
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت؛ اکنون در زمره 
استان هایی قرار گیرد که دارای بیشترین شهر با 

وضعیت قرمز است!

افزایشسهبرابریآمارمبتالیانس
درسیستان

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی زابل در همین 
راستا بابیان اینکه متأســفانه باوجود تأکیدها و 
درخواست های فراوان نظام سالمت، توصیه های 
بهداشتی از سوی مردم جدی گرفته نشده و آمار 
در منطقه سیستان رو به افزایش است، اظهار کرد: 
در موج جدید ابتال به کرونا، هم اکنون آمار بیماران 
بستری در این منطقه نسبت به پیش از آن، سه 

برابر افزایش  یافته است.
دکتر هادی میرزایی افزود: این شرایط در حالی 
است که منطقه سیستان در شمال سیستان و 
بلوچستان کانون بیماری سل در ایران محسوب 
می شود و به دلیل خشکسالی های طوالنی مدت 
یکی از پر گرد وغبار ترین مناطق کشــور است 
به همین دلیل بیشــتر مردم این منطقه زمینه 
بیماری های تنفســی را دارنــد و درصورتی  که 
نکات بهداشتی و دستورهای پزشکی در خصوص 
جلوگیری از کرونا در این منطقه رعایت نشــود 
به طورقطع با بحــران بزرگ تری روبه رو خواهیم 

شد.

افزایشدوبرابریبیماراندرزاهدانس
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی زاهدان نیز بابیان 
اینکه رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی 
در تجمعات، احتمال افزایش مــوارد ابتال را در 
پــی دارد، گفت: اگرچه همکاران ما همچنان در 
آماده باش کامل هستند، اما هر مورد ابتالی جدید 
بــه معنای در معرض خطر بودن تعداد زیادی از 
افرادی است که وی در مدت زمان ناقل بودن، با 

آنان ارتباط داشته است.
هاشمی  ســیدمحمد  دکتر 
شــهری اضافه کــرد: در ۱۰ 
روز پیش آمار روزانه بستری 
بیماران مبتال بــه کووید۱۹ 
در استان زیر ۳۰ نفر بود، اما 
اکنون آمار بستری ها روزانه به 

۷۰ مورد رسیده است.
وی گفت: از ابتدای بروز کرونا 
در اســتان تاکنون حدود ۳۰ 
درصد از تخت های ویژه اشغال 
شد و در صورت افزایش تعداد 
مبتالیــان، تا پنــج برابر این 
آمار هم، امکان رســیدگی به 

بیماران را داریم.
وی بابیان اینکه شهروندان باالی ۶۰ سال، افراد 
دارای بیماری های مزمن مثل دیابت یا بیماری های 
سخت درمان و دچار نقص سیستم ایمنی ازجمله 
افراد در معرض خطر محسوب می شوند، ادامه داد: 
متأسفانه در میان افراد فوت شده براثر کرونا، تعداد 
افرادی کــه در گروه های در معرض خطر بودند 

بیشتر است.
وی تأکید کرد: تمامی مردم جامعه به ویژه افرادی 
کــه در گروه های خاص قرار دارند باید بســیار 
مراقب سالمت خود باشند، چون مهم ترین اصل 
در پیشگیری از کرونا توجه به اصول بهداشتی و 

خودمراقبتی است.

وضعیتایرانشهرس
نگرانکنندهاست

گفتنی است متأسفانه با افزایش 
تعداد آمار مبتالیان در جنوب 
اســتان سیستان و بلوچستان 
و شهرســتان ایرانشهر یک  بار 
دیگر مسئوالن این شهرستان 
مجبور شدند با همکاری اصناف 
نسبت به ایجاد محدودیت در 
فعالیت کسب وکار اقدام کرده 
و از همین رو بازار ایرانشهر به 

مدت ۱۰ روز تعطیل شد.
در همیــن راســتا فرمانــدار 
ایرانشهر بابیان اینکه متأسفانه 
باوجود زحمات طاقت فرسا و عملکرد بسیار خوب 
متصدیان مقابله با بیماری کرونا که موجب ایجاد 
شرایط نسبتاً پایدار در اواسط شروع این بیماری 
در این شهرســتان شده بود، در چند هفته اخیر 
روند رشــد این ویروس به دلیل رعایت نکردن 

پروتکل های بهداشتی افزایش  یافته است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ایرانشهر نیز بر 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی تأکید کرد 
و گفت: متأســفانه روند ابتال بــه ویروس کرونا 
در حوزه زیرپوشــش این دانشگاه روبه فزونی و 

نگران کننده است.
دکتر محمد مهران امینی فرد اظهار کرد: باوجود 
توصیه هــای مکرر حضور مــردم در اجتماعات 

خانوادگی، مذهبی، اجتماعی و مراســم شادی 
و عزا ســبب افزایش روزانه مبتالیان به ویروس 

کووید۱۹ در این منطقه شده است.
وی افزود: هنوز بســیاری از مــردم این ویروس 
را جدی نگرفته و همین مســئله موجب نگرانی 

مسئوالن بهداشت و درمان شده است.

اعالموضعیتقرمزدرچابهارس
بندر چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان که 
تا پیش ازاین به عنوان یکی از شهرهای با وضعیت 
سفید از آن یاد می شد، بنا بر اعالم مدیر شبکه 
بهداشت و درمان چابهار در حالت وضعیت قرمز 

قرار گرفته است.
 دکتر مهدی میرادی در همین راستا بابیان اینکه 
برپایی مراسم عروسی و هرگونه تجمع مصداق 
مجرمانه تهدید علیه ســالمت جامعه محسوب 
شده و هنجارشکنان از ســوی دستگاه قضایی 
تحت پیگرد قرار خواهند گرفت، از شــهروندان 
خواست تا در صورت مشاهده به دبیرخانه ستاد 

کرونای این شهرستان موارد را اطالع دهند.
وی افزود: با توجه به افزایش مبتالیان کرونا نسبت 
به دو ماه اول با هماهنگی شورای تأمین، وضعیت 

این شهرستان قرمز اعالم شده است.
وی خاطرنشــان کرد: به منظور حفظ سالمت 
شهروندان و مقابله با شیوع گسترده کرونا، برپایی 
تمامی مراسم و تجمعات اعم از مذهبی، فرهنگی 

و خانوادگی تا اطالع بعدی ممنوع است.

بیتوجهیبهرعایت
فاصلهگذاری

اجتماعیسیستان
وبلوچستانرادر
زمرهاستانهای
آلودهبابیشترین

شهردارایوضعیت
قرمزقراردادهاست
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کرمان: امســال ۱۲هزار هکتار از اراضی جنوب کرمان به کشت 
گوجه فرنگی اختصاص یافت که ۴۵ درصــد از گوجه مورد نیاز 
کشور در خارج فصل را تأمین می کند، اما متأسفانه شیوع بیماری 
کرونا و متوقف شدن صادرات موجب شد تا بسیاری از این محصول 
روی دست کشاورزان بماند و حتی رغبتی برای برداشت محصول 

در بین کشاورزان ایجاد نشود.
اســتان کرمان به دلیل شــرایط آب و هوایی مناســب یکی از 
قطب های تولید گوجه فرنگی خارج از فصل است که ساالنه افزون 
بر ۴۸۰ هزار تن گوجه فرنگی قرمز از ســطح زیر کشت ۱۲ هزار 
هکتار مزارع آن برداشت می شــود، اما امسال کشاورزان کرمانی 

متأسفانه با بازار بدون مشتری روبه رو شدند.
برداشت گوجه در منطقه جنوب کرمان در شهرستان های قلعه 
گنج، کهنوج، رودبار جنوب، عنبرآباد و جیرفت تا ۱۰ خرداد ادامه 

دارد.
۵۰ درصد گوجه جنوب کرمان در شهرستان رودبار جنوب کشت 
می شــود، اما متأسفانه امسال نیز همچون گذشته این محصول 
مشتری چندانی ندارد و کشاورزان اذعان می کنند با قیمت های 

فعلی ضرر می دهند.

کمکدولتبهکشاورزانس
کشــاورزان جنوب اســتان کرمان که تا پیش ازاین مجبور بودند 
تولیدات خود را به کمتــر از قیمت ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو 

گوجه به دالالن بفروشند حال به واسطه ورود دولت برای کمک 
به کشــاورزان و تنظیم بازار چند روزی اســت که نفسی راحت 

می کشند.
مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان بابیان اینکه در همین راستا 
خرید حمایتی و نامحدود گوجه فرنگی در این استان در حال انجام 
است، اظهار کرد: تعداد پنج کارخانه رب گوجه در هفت شهرستان 

این منطقه، گوجه کشاورزان را خریداری می کنند. 
احمد  مشایخی افزود: براساس دستور مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روستایی خرید حمایتی گوجه فرنگی بیش از یک هفته است 
که در جنوب کرمان آغاز شــده و به صورت نامحدود از کشاورزان 

خریداری می شود.
 وی قیمت حمایتی گوجه فرنگی را به ازای هر کیلوگرم یک هزار 
تومــان اعالم و اظهار کرد: کارخانه های رب گوجه ۶۰۰ تومان به 
کشــاورزان پرداخت می کنند، سازمان تعاون روستایی هم ۴۰۰ 

تومان به عنوان یارانه از طرف دولت به کشاورز پرداخت می کند.
مشایخی گفت: همچنین مقرر شد به منظور حذف دالل ها، سازمان 
جهاد کشاورزی فهرست کشاورزان گوجه کار جنوب کرمان را به 

مراکز خرید اعالم کند.

حذفدالالننسخهضروریس
سعید برخوری، رئیس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان نیز با 
قبول دغدغه های کشاورزان، اظهار می کند: مشکل اصلی در تعیین 

قیمت ها و در این میان دالالن هستند.
وی عنوان می کند: جهاد کشــاورزی وظیفه حمایت و کمک به 
کشاورزان و مهیاکردن شرایط برای تولید محصول را به عهده دارد، 

اما به طور مشخص وظیفه و ابزاری برای مقابله با دالالن ندارد.
وی با تأکید بر اینکــه دالالن باید از نظام خرید محصول حذف 
شوند، ادامه می دهد: اگرچه ما از کشاورزان می خواهیم محصوالت 
را به دالالن نفروشــند، اما در عمل چون راهکار جایگزینی وجود 

ندارد کشاورز هم چاره ای جز فروش محصول به دالل ندارد.
برخوری بیان می کند: امســال در زمان اوج برداشت محصوالت 
کشــاورزی در بخش جالیزی و گلخانه ای دالالن نیز با حضور در 

منطقه سعی در افت قیمت محصوالت داشتند.
وی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص می کند، 
گفت: باید واسطه ها را حذف و محصول به صورت مستقیم در بازار 
عرضه شود که بهترین راهکار در این میان تأسیس شرکت های 

تعاونی توسط کشاورزان است.

با دخالت دولت و آغاز خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

وضعیت قرمز محصول گوجه فرنگی در کرمان سفید شد

گزارشگزارش

7824جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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 1 ا س ک ا ن   ب ا ب ت   س ا ب ر
 2 ن ا ف ی   د ا ل ی ا ن   ب ر ش
 3 س ر ا   ی و ر و   س ی ا ر ا ت
 4 ا   ش ک ا ر گ ا ه   م ر ا ت  
 5 ن م   ر و ب ه   م ک   د م   خ
 6   ح ف ا ر ی   د ز ی ر ه   ت ا
 7 ا م ر ی   ن ا و ب ا ن   م ا ر
 8 گ و ا ه ی   ی ر ا   ج ا ذ ب ه
 9 ا ل ت   م ر د ا ن ه   ک ل ر ا
 10 ه ه   ت و م ا ن   ر ا س ت ا  
 11 ی   ک ب   س ه   ح ا و ی   ن ک
 12   م ف ر ط   و ا ک س ی ن ه   ن
 13 ص ح ر ا ی ی   ر و ا ن   م ا ک
 14 ب ر ا   ب ه ر ا م ن   ن ا ر و
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۱. بســته به فناوری مورداستفاده خود به 
دوطریق بهســازی تصویر و تصویرســازی 
گرمایی کار می کنــد ۲. بی خطر- برودت- 
انگشت شهادت ۳. برنج فروشی- بر هر درد 
بی درمان دواست – غروب کردن ۴. پسوند 
مکان- زمان- قلعه کوچکی که داخل قلعه 
بزرگی بسازند - دیوا بلند ۵. حمله و هجوم- 
سازمان و نهاد دولتی یا غیردولتی- جهت 
۶. دنباله رو ســوزن- فلز آبدیده- سوغاتی 
کرمــان ۷. آواز خواب کــودک- بزرگ تر- 
شیردرنده اســت و نامی پســرانه ۸. لیل 
 – آب دهنــده – سرشــک دیــده - تردید 
 ۹. ســنگ محک- یکدنــده - فرمانروایان 
۱۰. عنصر تشکیل دهنده الماس- دست ها- 
فلز سرچشمه ۱۱. طاقچه باال- پیشخدمت 
رســتوران- آشکارا ۱۲. پوست دباغی شده- 
 زمــان کوتــاه- شــکار- بهشــت شــداد 
خبــاز  عجیــب-  بسیاردوســتدار-   .۱۳ 
 ۱۴. حمال- قاره کهن- گردن آویز قهرمان 
۱۵. ای مگس عرصه سیمرغ ... / عرض خود 

می بری و زحمت ما می داری

۱. تنگه ای در شمال غربی ترکیه- گیاهی پایا 
از تیره سوسنی ها دارای ارزش غذایی بسیار 
۲. روادید- متواضع- روزبعد ۳. نوعی یاقوت– 
پاســخ دادن به درخواســت کمک کسی- 
گونه ای خاک کلسیم کربنات ۴. خودروساز 
باسابقه آلمانی- پایداری بر سر پیمان- سازی 
 الکترونیکی- ظرف پالستیکی دهان گشاد 
۵. پول اتحادیه اروپایی- جان فدای میهن- 
صف و قطــار ۶. گرداگــرد دهان- منطقه 
گرمسیری-  اجرای حرکاتی برای گرم کردن 
پیش از ورزش ۷. شــجر- پرخور- کشوری 
آفریقایــی به مرکزیت »داکار« ۸. کشــور 
خجســته- آموختنی لقمان- روح و روان- 
بلند و بلیغ ۹. آفریدگار- حکایتگر- جنگی 
 کــه بین امام علــی»ع« و معاویه درگرفت 
۱۰. هیچ وقت- بازیکن تیم تراکتورســازی 
تبریز که ســابقه بازی در اوساســونا را هم 
در کارنامــه دارد - گنــدم در گویش قدما 
۱۱. خــاک کوزه گری- نوعی قایق تندروی 
مسابقه ای- شنیدن هرگز مانند آن نیست 
۱۲. شناســه حساب بانکی ایران- پرستار- 

صوت پرسش- پیروان یک پیامبر ۱۳. نسج- نام پسرانه 
عربی- شــترمرغ امریکایی ۱۴. بــازار خرید و فروش 
سهام- بســیار گرامی- کله پز و کله فروش ۱۵. نوعی 

موشک هدایت شونده ایرانی- دلجویی کردن

  عمودی  افقی
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