
 همه چیز درباره »ویژن تراپی« 
و دالیل افت تحصیلی دانش آموزان

 اغفال اینستاگرامی 
از فرانسه!

جزئیات جدیدی از پرونده مادرکودک آزاروالدین بخوانند

خوشــبختانه امروز به مــوازات افزایش بــروز انواع 
اختالل های سیستم بینایی و بیماری های چشمی، 
علوم بینایــی و راه های مراقبت از چشــم و درمان 
بیماری های آن نیز گسترش یافته و دانش اپتومتری 
توانسته است در راستای ارتقای بینایی و رفع مشکل 
کم بینایی گام های مؤثری بردارد و با مهارت و تخصص 

الزم اختالل های بینایی را کشف ...

زن کــودک آزاری که تصاویری از شــکنجه کودک 
خردسالش را در اینســتاگرام منتشر می کرد، پس 
از دستگیری به دادســرای ویژه رسیدگی به جرایم 
فضای مجازی مرکز خراسان رضوی منتقل و توسط 
مقام قضایی  تفهیم اتهام شــد. دو روز پیش بود که 
چندین فیلم در یک صفحه اینستاگرامی منتشر شد 

که در آن یک زن کودک حدوداً ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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پرونده کمربند جنوبی  زیرذره بین بهارستان
قدس از تبعات تعطیلی ادامه دار 
سالن های نمایش گزارش می دهد

 تئاتر از کما 
در می آید؟

.......صفحه 2 

با اجرای پروتکل های بهداشتی

امتحانات نهایی 
دانش آموزان 

آغاز شد 
قدس: روز گذشته امتحانات نهایی دانش آموزان پایه های 
دوازدهم، سوم متوســطه و پیش دانشگاهی همزمان با 

سراسر کشور در استان های خراسان هم آغاز شد.
رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی در این خصوص گفت: این امتحانات با تمهیدات 
الزم بهداشتی و اجرای پروتکل های ابالغی در حوزه های 
امتحانی آغاز شد.حسین فاطمی نژاد ادامه داد: استفاده از 
ماسک و دســتکش برای دانش آموزان و عوامل اجرایی 

حوزه های امتحانی الزامی است.
وی به ایرنا گفت: امتحانات پایه نهم نیز به دلیل هدایت 
تحصیلی دانش آموزان به صورت حضوری و با محوریت 
مدرسه برگزار می شــود، با این تفاوت که این امتحانات 
سال گذشته به شــکل هماهنگ استانی برگزار شد اما 
امســال با محوریت مدرســه و معلم انجام می شود. وی 
افزود: در پایه های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم امتحانات 

خرداد ماه به شیوه غیرحضوری برگزار خواهد شد.

مجلس شورای اسالمی به زودی از کوه خواری های جنوب مشهد تحقیق و تفحص خواهد کرد

.......صفحه 2 

 روند افزایشی 
 ابتال به ویروس کرونا 

در خراسان رضوی

 کرونا که آمد عالوه بر تهدید ســالمت افراد، بســیاری از مشکالت 
اقتصادی را هم برای مردم به همراه آورد، برخی از مشاغل که تعطیل 
شدند پس از مدتی کم کم بازگشایی شدند اما هنوز برخی مشاغل در 
بالتکلیفی به سر می برند.هنرمندان تئاتر هم از این دست افراد هستند 

که همچنان در این بن بست مانده اند  زیرا کرونا ...

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد افراد 
مبتال به کرونا در خراسان رضوی در حال افزایش بوده و روند ابتال به 
این ویروس در استان رشد روزافزونی دارد. نتیجه حدود ۱۷درصد از 

.......صفحه 3 نمونه گیری هایی که روزانه در مشهد ...

 مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد 
در گفت وگو با قدس:

 افزایش یا تعلیق بهای اتوبوس•
 به زودی مشخص می شود

قدس آنالین - رضــا طلبی: مدیرعامل ســازمان 
اتوبوســرانی مشهد گفت: هزینه ســفر با اتوبوس درون 
شهری در جلســه مدیریت شهری با فرمانداری مشهد 
تعیین تکلیف خواهد شــد. سعید حسینقلی زاده مقدم 
در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: مدیریت شهری 
و فرمانداری مشــهد در چند روز آینــده درباره افزایش 
و یا تعلیق بهای اتوبوس درون شــهری در سال جاری 
تصمیم گیری خواهند کرد. وی با بیان اینکه براســاس 
همفکری که بین این دو مجموعه صورت خواهد گرفت 
شیوه نامه بهای این خدمات مشخص خواهد شد، تصریح 
کرد: یک سوم هزینه هر ســفر با اتوبوس باید از طریق 
یارانه دولت پرداخت شــود اما این یارانه سال هاست که 
به شهرداری مشهد پرداخت نشده بنابراین انتظار ما این 
است که دولت در این زمینه مساعدت الزم را داشته باشد 
و مســئوالن دولتی مشهدالرضا نیز در این باره پیگیری 
الزم را انجام دهند.مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد 
اظهــار کرد: افزایش تدریجی بهــای اتوبوس به صورت 
ساالنه بهتر از افزایش یکباره آن در یک سال خاص است.

هزار و 10 واحد مسکن مهر شهر •
جدید گلبهار آماده بهره برداری است

قس: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید گلبهارگفت: از تعداد 39 هزار و 833 واحد مسکن 
مهر تاکنون 3۱ هزار و 360 واحد افتتاح شده که با سکونت 
متقاضیان در واحدهای افتتاح شــده جمعیت ساکن در 
شهر در حال رشد است.هومن گریوانی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر یک هزار و ۱0 واحد دیگر مسکن مهر شهر 
جدید گلبهار تکمیل و آماده بهره برداری است که با افتتاح 
این واحدها ۷ هزار و 463 واحد دیگر باقی خواهد ماند که 

اغلب این واحدها مربوط به تعاونی ها هستند.

رکورد ورود خودرو به خراسان •
رضوی شکسته شد

 ایرنا: رئیس اداره مدیریت راه های اداره  کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای خراســان رضوی گفت: بــا ورود ۵3 هزار و 909 
دستگاه خودرو سواری سبک به این استان در روز ۱6 خرداد 
رکورد ورود خودرو سواری به استان در سال جاری شکسته 
شد.حسینی اظهار کرد: بر اساس آمار دستگاه های ترددشمار 
در 9 ورودی خراسان رضوی ورود خودروها به استان نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته 3درصد افزایش داشت.

خبرخبر خبرخبر
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مهدی کاهانی مقدم: وزارت بهداشــت روز گذشته 
آخرین وضعیت شهرســتان های سه استان خراسان 
رضوی، شمالی و جنوبی از نظر خطر ابتال به ویروس 
کرونا را اعالم کرد؛ بر این اساس 9 شهرستان از جمله 
مشهد و بیرجند در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند؛ 
وضعیت ۱9 شهرستان از جمله بجنورد، زرد و مابقی 
ســفید اســت. در این خبر اما تأکید شده است که 
حتی وضعیت سفید، به معنای بدون مخاطره بودن 
شهرستان نیست.بســیاری از مردم اما خیلی زودتر 
از اعالم وزارت بهداشــت، به دلیل ســخنان برخی 
مســئوالن در خصوص مهار و کنترل کرونا و انتشار 
اخبار متعدد مبنی بر ســیر نزولی یافتن شیب خطر 
ابتال به این بیماری، در حالی  که از هفته های طوالنی 
رعایت فاصله اجتماعی، خانه مانی و توجه وسواس گونه 
به نکات بهداشتی خســته شده بودند، خیلی سریع 
تمام آن محدودیت ها را کنار گذاشــته و فعالیت های 
روزمره خود را همانند روزهای پیش از شــیوع کرونا 
از سر گرفتند؛ غافل از این واقعیت که این کم توجهی 
 نسبت به رعایت کامل و دقیق اصول بهداشتی همراه با 
از سرگیری ســفرها و رفت  و آمدهای بین شهری از 

ســوی مردم، بدون تردید پیک دوم شیوع کرونا را به 
دنبال خواهد داشت. به  ویژه در شهرهایی مانند مشهد 
که به دلیل جمعیت زیاد و پررفت  و آمد بودن، ظرفیت 
اوج گیری دوباره بیمــاری و قرار گرفتن در وضعیت 
 پیک مجدد وجود دارد.بنا بر اعالم وزارت بهداشــت، 
هم  اکنون بســیاری از شهرســتان های خراسان در 
مرحله »مهار بیماری« قرار دارند و اگر شــهروندان 
خراســانی همچون سه ماه گذشته به همکاری خود 
با رعایت اصول بهداشــتی و موازیــن فاصله گذاری 
اجتماعی با خادمان ســالمت ادامــه دهند، به زودی 

بیماری کرونا در این خطه مهار خواهد شد.
نکته حائز اهمیت اینکه ســال تحصیلی برای بیشتر 
دانش آموزان تمام  شــده و به زودی بــا پایان یافتن 
امتحانات ســایر دانش آموزان، احتمال دارد ســیل 
عظیمی از جمعیت بار سفر بسته و با رفتن به دیگر 
شهرها و روستاها، به شیوع بیماری کرونا دامن بزنند 
که در آن صــورت، بار دیگر با تبعــات افزایش آمار 

مبتالیان به کرونا دست  به  گریبان خواهیم شد.
به استناد آمار رســمی، در چند روز گذشته تعداد 
بیماران ســرپایی مبتال به کرونا به  طور معنا داری 

افزایش  یافته و هر چند این افزایش در آمار بیماران 
کرونایی بستری  شده در بیمارستان ها و نیز تعداد 
فوتی های اخیر، کمتر بوده اســت امــا این آمار را 
باید به  منزله زنگ خطر و هشــداری برای احتمال 
اوج گیــری دوباره بیماری کرونا دانســته و رعایت 
بیشــتر و دقیق تر پروتکل های بهداشتی را مدنظر 

قرار دهیم.
اینکه برخی به اســتناد برداشــته شدن محدودیت 
فعالیت بازارها، مشاغل و صنوف مختلف و نیز عادی 
شدن روال کاری در مراکز اداری و عمومی، تصور قطع 
شدن زنجیره انتقال بیماری کرونا را به خود و جامعه 
القا می کنند، رفتار خطرناکی اســت که باید هر چه 

زودتر از سوی مسئوالن با آن برخورد شود.
عالوه بر این هر چند تذکر و هشــدارهای مسئوالن 
بهداشتی خطاب به مردم را همچنان در رسانه ها شاهد 
هستیم اما به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود 
به خصوص تغییر مبنای تعریف وزارت بهداشــت در 
خصوص وضعیت زرد و قرمز شــهرها و در مقابل آن، 
رواج نوعی بی تفاوتی و نادیده گرفتن خطر ابتال به این 
بیماری از سوی مردم، آگاهی رسانی و ارائه آموزش و 

هشدارهای الزم به مردم باید به شکل جدی تری در 
دستور کار مسئوالن قرار گرفته و به  ویژه در ادارات و 
مراکز دولتی و عمومی که مراجعات مردمی بیشتری 
دارنــد، رعایت پروتکل های بهداشــتی با قاطعیت و 
متناســب با الزامات وضعیت قرمز دنبال شود.مردم 
نیز بــا توجه به این واقعیت که خطر ابتال به بیماری 
کرونا در هیچ  یک از شهرها حتی شهرهایی با وضعیت 
سفید، هنوز از بین نرفته است، باید به  منظور حفظ 
و حراست از سالمت خود، خانواده و جامعه، همچون 
گذشته نسبت به رعایت نکات بهداشتی جدی بوده، 
از ســفرهای غیرضروری درون و برون شهری پرهیز 
کرده و در حد امکان در تعامالت اجتماعی به رعایت 
فاصله فیزیکی مقید باشند. با توجه به اینکه کشور ما 
به مرحله مهار بیماری کرونا رسیده است، اگر روزهای 
پیش رو را نیز همچون سه ماه گذشته همکار و همراه 
با کادر سالمت به توصیه های بهداشتی عمل کنیم، 
بدون تردید خیلی زود شاهد برقراری وضعیت سفید 
در تمام شــهرها و روستاهای خراسان خواهیم بود و 
خواهیم توانست با خیالی آسوده زندگی، کار، سفر و 

تفریح خود را از سر بگیریم.

کرونا در خراسان؛ هیچ شهرستانی بدون مخاطره نیست!
یادداشتیادداشت

آگهی دعوت مجمع عمومی  عادی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان 
شماره ثبت 1778 تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخه 1399/03/18

جلس��ه مجم��ع عمومی عادی نوب��ت اول تعاونی مص��رف کارکنان بانک صادرات در روز یكش��نبه م��ورخ 99/04/08 
راس س��اعت 18 در محل ش��رکت تعاونی واقع در فرامرز عباس��ی تقاطع جانباز برج نور برگزار خواهد ش��د. از کلیه                      
س��هام داران محترم دعوت می ش��ود با همراه داش��تن مدارک عضویت در جلسه ش��رکت نمایند.اعضائیكه امكان  
حضور آنان در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فردی دیگری واگذار 
نمایند در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر فرد غیر عضو 1 رای خواهد بود. ضمنًا اعضایی 
که متقاضی عضویت در هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل هستند جهت تحویل مدارك و ثبت نام از تاریخ 
یكم الی پنجم تیر ماه 1399 و اعضاء متقاضی اعطاء وکالت می توانند به همراه وکیل مورد نظر روزهای پنجم و هفتم 
تیر ماه 1399 از س��اعت 9 الی س��اعت 20 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا پس از تائید وکالت نامه های مزبور برگه 

ورود به جلسه مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. 
دستور جلسه:1- ارائه و تصویب ترازنامه و گزارش سود و زیان سال مالی 1398 و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح بودجه پیشنهادی تعاونی برای سال 1399
3- تعیین خط مشی شرکت تعاونی برای سال مالی 1399   4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یك سال مالی

5- انتخاب تعداد 2 عضو علی البدل برای هیئت مدیره
6- تصمیم گیری در خصوص اراضی موصوف به ساغروان که اسناد اجاره آن بنام تعاونی مصرف میباشد.

ع هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات  9
90
19
20

آگهی مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت 

طبس نوبت دوم به شناسه ملی 
108۶1789792  و شماره ثبت 3۶

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
در ساعت 18 روز دوشنبه 1399/03/24 
در مح��ل ش��رکت واق��ع در خیاب��ان امام 
خمینی به کد پستی 9791713996 تشكیل 

می شود.
از کلی��ه اعضا دعوت میش��ود در جلس��ه 
فوق ش��رکت نمایند. ضمنأ هریک از اعضا 
م��ی توانند ع��اوه بررأی خود س��ه رأی با 

وکالت داشته باشند.
موض��وع جلس��ه: اص��اح تبصره م��اده 21 
اساس��نامه )انتش��ار آگه��ی و دع��وت از 

طریق سامانه ی هوشمند بخش تعاون(
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف 

کارکنان دولت طبس ع 9
90
19
12

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
 شرکت تعاونی سنگرسازان خراسان 

 ثبت 7461
مجمع  رساند،  می  محترم  سهامداران  کلیه  اطاع  به 
عمومی عادی شرکت راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 
در  واقع  شرکت  دفتر  محل  در   1399/04/10 مورخ 
مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 10، خیابان زنبق،پاک 
از  گردد.  می  تشكیل   4 واحد  البرز  ساختمان   ،10
مذکور  جلسه  در  میشود  دعوت  سهامداران  کلیه 
توانند  می  محترم  اعضای  ضمنا  رسانند.  بهم  حضور 
دیگری  فرد  به  وکالتنامه  موجب  به  را  خود  رای  حق 
واگذار نمایند ) عضو سه رای و غیر عضو یک رای(.

اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خود باید از ساعت 9 تا 11 صبح روز دو شنبه مورخ 
1399/04/9 به محل شرکت مراجعه نمایند. ضمنا از 
تاریخ نشر آگهی دعوت، کاندیداهای تصدی بازرسی 
می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته با در دست 
نام  ثبت  جهت  شرکت  دفتر  به  الزم  مدارک  داشتن 
بعد  و  نمایند  مراجعه  صاحیت  تعیین  فرم  تكمیل  و 
باشد. نمی  پذیرفته  مقرر هیچگونه عذری  تاریخ  از 

دستور جلسه:
نحوه  و   1398 سال  مالی  صورتهای  1-تصویب 
گزارشات  استماع  از  پس  اعضاء  بین  سود  تقسیم 

هیئت مدیره و بازرسان.
2-تصویب بودجه سال 1399.

3-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال 
مالی 1399.

4-تصویب افزایش سرمایه شرکت 
هیئت مدیره شرکت

/ع
99
01
92
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 آگهی تجدید مزایده
 )نوبت دوم(

باس��تناد  دارد  نظ��ر  در  گناب��اد  ش��هرداری 
م��اده5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداریها و در 
رعایت بند 10 مصوبه 97/7/7 ش��ورای ش��هر 
گناب��اد بهره ب��رداری از جایگاههای CNG خود
 )کامی��اب ، پی��ام ن��ور ، ام��ام رض��ا ( را ب��ا 
ش��رایط و مش��خصات فنی و از طری��ق مزایده 
بمدت دو س��ال شمس��ی به ش��رکتهای واجد 
صاحیت که دارای حداقل یكس��ال سابقه کار 
مش��خصًا بهره برداری از جایگاهه��ای CNG و 
مجوز رس��می صاحیت از ش��رکت ملی پخش                                    
فرآورده ه��ای نفتی ای��ران و مراجع ذیصاح 
می باش��ند واگذار نماید. لذا شرکتهای واجد 
صاحی��ت م��ی توانند جه��ت دریافت اس��ناد 
مزای��ده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم بمدت 
10 روز ب��ه امورمال��ی ش��هرداری مراجعه و یا 
جهت کس��ب اطاعات بیش��تر با ش��ماره تلفن  
فرماین��د. حاص��ل  تم��اس   051-57222276

حسین زاده - شه�ردارگناباد  /ع
99
01
69
5

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونی سنگرسازان خراسان - ثبت 7461

مجمع  رساند،  می  محترم  سهامداران  کلیه  اطاع  به 
عمومی فوق العاده در نوبت اول  شرکت راس ساعت 
دفتر  محل  در   1399/03/31 مورخ  شنبه  روز  صبح   9
 ،10 جنوبی  خیام  خیام،  بلوار  مشهد،  در  واقع  شرکت 
خیابان زنبق، پاک 10، ساختمان البرز واحد 4 تشكیل 
در  میشود  دعوت  سهامداران  کلیه  از  گردد.  می 
جلسه مذکور حضور بهم رسانند. ضمنا اعضای محترم

می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به فرد 
دیگری واگذار نمایند ) عضو سه رای و غیر عضو یک رای(.

اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خود باید از ساعت 9 تا 11 صبح روز پنج شنبه مورخ 

1399/03/29 به محل شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه : 

1-طرح و تصویب تغییر ماده یک اساسنامه از تولیدی 
توزیعی به تعاونی سهامی عام .

هیئت مدیره شرکت
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مجلس شورای اسالمی به زودی از کوه خواری های جنوب مشهد تحقیق و تفحص خواهد کرد

پرونده کمربند جنوبی  زیرذره بین بهارستان
فارس: نماینــده مردم مشــهد و کالت در 
مجلس شورای اسالمی گفت: تمام کسانی که 
در پروژه کمربند جنوبی مشهد مرتکب تخلف 
شــده اند باید مجازات شــوند تا درس عبرتی 
باشد برای سایر مدیران در این پروژه تا آن ها 

بدانند ارتکاب تخلف هزینه گزافی دارد.
اعضــای ســازمان های مردم نهــاد و محیط  
زیســتی و نماینده مردم مشــهد و کالت به 
از استادان دانشگاه های مشهد  همراه جمعی 
در محل پروژه ســاخت پارکینــگ کمربند 
جنوبی جمع شدند و ضمن بیان اعتراض خود 
مبنی بر ادامه یافتــن کار تخریب این پروژه، 
از دســتگاه قضایی خواهان مجازات عامالن 

تخریب ارتفاعات جنوبی شدند.
در ایــن گردهمایی مردمــی، نماینده مردم 
مشــهد و کالت با اشــاره به اصل ۵۰ قانون 
اساسی بیان کرد: این اصل به  صراحت حفظ 
محیط  زیست و منابع طبیعی را به  عنوان یک 

تکلیف برای آحاد ملت قرار داده است.
حجت االســالم نصراهلل پژمان فــر ضمن ابراز 
تأســف از بی اعتنایــی که تاکنــون در قبال 
میــراث فرهنگی، تاریخی و محیط  زیســت 
کشور شــده، تصریح کرد: تجربه هشت  ساله 
من در مجلس نشــان داده جریان های قدرت 
و ثروت عموماً به بهانه سیاسی کردن مسائل 
موجب قربانی شدن موضوعات مهم و اساسی 
شــده اند، ما موارد بســیاری را داشته ایم که 
منابــع ملی و مصالح مردم قربانی شــدند به 
دلیل اینکه عده ای توانستند این فضا را آلوده 

و سیاست زده کنند.
پژمان فر افزود: آخر این بازی که نه اصول گرا 
و نه اصالح طلب اســت، بلکــه جریان ثروت، 
قدرت و فساد قرار دارد و در آخر این ماجراها 

آن ها بردند و مردم ضرر کردند.
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلس 
شورای اســالمی همچنین متذکر شد: با هر 
کسی که در این پروژه تخلف کرده، مخالفت 
کردیــم و امیدواریم دســتگاه قضایی با همه 
 کســانی که در ایــن پروژه مرتکــب تخلف 
شــده اند برخورد قضایی و جرم انگارانه انجام 
دهــد، اجرای ایــن پروژه جرم اســت و یک 
تصمیم غلط مدیریتی نیست بلکه وقوع جرم 
محرز است و باید مجرمان آن مجازات شوند.

شهردار مشهد به وعده اش عمل نکردس
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: نخستین موضوعی 
که مطرح کردنــد از ابتدا می گفتند در اینجا 
پارکینگ درســت می کنیم بعــد این پروژه 
تبدیل به کوه پارک شــد و حاال به بهانه های 
مختلــف می گویند مــردم امکاناتی همچون 
ســرویس بهداشــتی و درمانگاه می خواهند، 
بهانه های مختلف واهی می آورند تمام این ها 

تخلفاتی است که باید پاسخگو باشند.
پژمان فر با اشاره به بازدید سال گذشته خود 
از ارتفاعات کمربند جنوبی به همراه شهردار 
مشــهد، اظهار کــرد: وقتی این ســخنان به 
شهردار گفته شــد او تأیید کرد اما به قول و 

وعده خود عمل نکرد.

وی گفت: به شهردار مشهد 
تأکید کــردم، تصرفاتی که 
شــما در حــال انجــام آن 
موضوع  این  نباید  هســتید 
را در ذهــن مــردم تداعی 
کند کــه کمربند جنوبی در 
حــال ادامه یافتن اســت و 
شــهردار مشهد ضمن تأیید 
این نکته قول مساعد در این 
خصوص داده است، شاهدان 
آن گردهمایی هم  اکنون در 
این جمع حاضر هستند که 
شهردار  با  صحبت هایی  چه 

مشــهد شــد و او چه قولی داد اما امروز هر 
انسان منصف و غیرمرتبط با این پروژه را که 
اینجــا بیاورند و بگویند در اینجا پروژه ای بود 
به نــام کمربند جنوبی و آیــا هم  اکنون این 
اقدام ها در آن راســتا هســت یا نیست پاسخ 

مطمئناً مثبت است.

تأکید نماینده مشهد بر تعارض منافع س
در کمربند جنوبی

پژمان فــر تأکید کرد: ایــن اقدام هایی که ما 
اکنون شــاهد وقــوع آن هســتیم دقیقاً در 
راســتای تکمیل کردن پازل کمربند جنوبی 
اســت؛ چراکه آن ســمت کمربند جنوبی را 
عده ای تملک کردند و منافع آن ها این اقتضا 
را ایجاب می کند این کمربند ادامه پیدا کند 
و این امر پنهانی برای نماینده ای که از لحاظ 
قانونی می تواند تمام اســناد را بررســی کند، 

نیست.
نماینــده مردم مشــهد در مجلس شــورای 
اســالمی ادامه داد: تنها چیــزی که می تواند 
جلو ادامه این کار را بگیرد این موضوع اســت 
که این منطقه حفاظت شده باشد و هیچ  گونه 
مســتحدثاتی در اینجا ســاخته نشود ما در 
اینجا نباید مستحدثاتی ایجاد کنیم، این نکته 

مصوبه است.

تحقیق و تفحص در مجلس س
پژمان فر بــا بیان اینکه نســبت بــه همین 
مســتحدثاتی کــه در اینجا صــورت گرفته 

در محاکــم قضایــی بایــد 
کرد:  بیان  کنیــم،  پیگیری 
مشهد  نماینده  به عنوان  من 
قول  حاضــران  شــما  بــه 
می دهــم یکــی از کارهایی 
کــه در مجلس بــه  زودی 
انجام خواهیــم داد تحقیق 
و تفحــص درباره تشــکیل 
پرونده ای نسبت به تصرفات 
صورت گرفتــه در ارتفاعات 
کوه خواری هایی  و  جنوبــی 
کــه در ایــن زمینــه انجام  
پرونده  شده اســت و حتماً 
تشــکیل خواهیم داد و به این موضوع به طور 
ویژه رســیدگی می کنیم تا بتوانیم جلو کار را 

جدی تر و جامع تر بگیریم.
وی باری دیگر بر آمادگی خود در انجام مناظره 

در خصوص کمربند جنوبی تأکید کرد.

پیشرفت 80 درصدی پروژه دروغ استس
عضو هیئت  علمی دانشگاه امام رضا)ع( مشهد 
هم مســیر این پروژه را ادامه مسیر قبلی آن 
و تکمیــل کمربند جنوبی عنوان کرد و گفت: 
پروژه کمربنــد پروژه ای به طول ۲۷ کیلومتر 
از ابتدای تقاطع نمایشــگاه یک قطعه از یک 
تا سه دارد که در پشــت پروژه آبادگران این 
قطعه تمام می شــود، ۱۵ کیلومتر دیگر این 
پــروژه نیز در قطعات 4 تا ۶ ادامه دارد و این 
نکته که پشــت سر هم تکرار می شود که این 
پروژه ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد جز 

یک دروغ تخصصی چیز دیگری نیست.
دکتر سعید شعرباف ادامه داد: در ۱۵ کیلومتر 
دوم، کار و اتفاق جدی برای اجرای این پروژه 
نیفتــاده اســت و در خوش بینانه ترین حالت 
در ســه قطعه اول حدود ۷۰ تــا ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشتیم اما مجموع پیشرفت 

این پروژه قطعاً عددی زیر 4۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن شهرداری پشت 
ســر هم این نکته را در رسانه های وابسته به 
خــود تکرار می کنند که این پروژه ۸۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته اســت، تأکید کرد: 
این ادعا برای این است که بگویند این پروژه 

بازگشــت ناپذیر اســت در حالی  که این  گونه 
نیســت و نکته بعدی اینکــه این پروژه حتی 
پیش از اینکه مصوبه همتا و سازمان ترافیک 
را بگیرد و پیش از اینکه در طرح جامع سوم 
فرنهاد بیاید استارت اجرایی آن خورده است 

و این بسیار قابل  تأمل است.
این اســتاد دانشــگاه اظهار کــرد: اکنون ما 
می گوییم مجــوز همتا دارد اما زمانی که این 
پروژه شــروع  شــده بود حتی مجوز سازمان 
ترافیک را هم نداشــت علت این اســت که 
چیزی که این پروژه را بــه جلو می برد اصاًل 
مقوله ترافیک نیست، بلکه مسئله اراضی این 

منطقه است.
شــعرباف افزود: نکته دیگر اینکه برای اجرای 
این پروژه تاکنــون مبلغی نزدیک به ۲۲۰ تا 
۲۳۰ میلیارد تومان هزینه شــده اســت اما 
محاســبات نشــان می دهد بر اساس مشاوره 
شهرداری فقط برای تملک ۳4 هکتار در سه 
قطعــه اول، حداقل حدود ۲هــزار تا ۲هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان دیگر پول بیت المال باید 

هزینه شود تا این پروژه به اتمام برسد.

 تملک اراضی دولتیس
 توسط ارگان ها و نهادها

عضــو هیئت  علمی دانشــگاه امــام رضا)ع( 
مشهد در ادامه ســخنانش به نکته دیگر این 
ماجرا اشــاره کرد و گفت: مسئله جدی ما در 
ایــن اراضی تملک های دولتی اســت؛ جالب 
اســت بدانید در این مناطق بــر پایه گزارش 
خدمات شهری شهرداری بیش از ۹4درصد از 
زمین های حاشیه شمال و جنوبی این کمربند 
اراضی متعلق به نهاد هــای دولتی و عمومی 
اســت یعنی در اینجا ما با مقوله زمین خواری 
فرد و شخصی طرف نیستیم بلکه در اینجا با 
زمین خواری های قانونی نهاد ها طرف حساب 
هســتیم. به  طور مثال در اراضی آبادگران که 
توســط تأمین اجتماعی تملک شده است و 
مصوبه خاص برای اراضی خود دارد و شورای 
عالی شهرسازی و معماری در اراضی زکریا دو 

طرح تفصیلی جداگانه دارد.
وی افزود: شــما شــبیه این پروژه در فاصله 
نزدیک به یک کیلومتر بلندمرتبه  سازی هایی 
را شاهد هستید روی گسل اصلی زلزله مشهد 
یعنی اگر نقشــه ابالغی رسمی شورای عالی 
معماری و شهرســازی دیده شــود ساخت و 
توسعه مســکونی در این مناطق یک خیانت 
و جنایت برای زندگی مردم اســت زیرا ثابت 

 شده اینجا روی گسل قرار گرفته است.
عضو هیئت  علمی دانشگاه امام رضا)ع( مشهد 
در پایان تصریح کرد: اصل ســتاد تدبیر و این 
دســته مصوباتی که قانــون را دور می زند را 
قانونی نمی دانم و اساساً مگر ما مسیر قانونی 

برای این مصوبات نداریم؟

والدین بخوانند
 همه چیز درباره »ویژن تراپی« •

و دالیل افت تحصیلی دانش آموزان
محمــدی:  پرویــن 
خوشــبختانه امــروز به 
انواع  موازات افزایش بروز 
سیســتم  اختالل هــای 
بینایــی و بیماری هــای 
چشــمی، علوم بینایی و 
از چشم  مراقبت  راه های 

و درمان بیماری های آن نیز گســترش یافته و دانش اپتومتری 
توانسته است در راستای ارتقای بینایی و رفع مشکل کم بینایی 
گام های مؤثری بــردارد و با مهارت و تخصص الزم اختالل های 
بینایی را کشــف و با آخرین یافته های جهانی و روش های به روز 
آن را درمان و اصالح کند. »ویژن تراپی« یکی از روش هایی است 
که می تواند به تقویت سیستم بینایی و اصالح آن کمک کند و 
عوارض انحرافات چشمی و اختالل های بینایی فرد را کاهش دهد. 
از این رو اگر هنگام کار با رایانه چشــمان شما دچار خستگی و 
ســوزش شده و یا سردرد به ســراغتان می آید گفت وگوی ما را 
با عنایت اهلل اسروش، کارشناس ارشــد اپتومتری که دوره های 
تکمیلی این رشــته تخصصی را در آمریکا گذرانده و در دومین 
کنگره اپتومتری و علوم بینایی که در مشهد برگزار شد ارائه مقاله 

داشت، بخوانید.

ویژن تراپی چیست؟ س
ویژن تراپی شکلی از درمان چشم و مغز یا همان بهبود مهارت های 
حرکتی چشم و کنترل و هماهنگی دو چشم است که در مراحل 
مختلف و زیر نظر اپتومتریســت با ابزارها و وســایل الزم انجام 
می شود و در واقع بهترین روش مؤثر برای درمان انحراف چشم 

بدون جراحی است. 
عنایت اهلل اسروش با بیان این مطلب ادامه می دهد: »ویژن تراپی« 
یکی از مؤثرترین راه های بدون جراحی اســت که روی بسیاری 
از مشــکالت بینایی مثل تنبلی چشــم کودکان و بزرگساالن، 
انحراف چشم، دوبینی و بسیاری از مشکالت خواندن و یادگیری 
دانش آموزان تأثیر قابل توجهی دارد از این رو بیماران زیادی که 
در پی حل مشکالت بینایی خود بودند و با جواب هایی مثل »دیگر 
دیر شده است«، »باید با این شرایط کنار بیایی« و... مواجه شده اند 

به کمک ویژن تراپی توانسته اند مشکل خود را حل کنند. 
این کارشناس ارشد اپتومتری می افزاید: در مواردی که مهارت های 
سیستم بینایی کاهش پیدا کرده و عالیمی مثل خستگی چشم، 
سردرد به خاطر کار نزدیک یا اجتناب از کار نزدیک، جا انداختن 
حروف و کلمات، عدم توانایی در کپی کردن نوشــته های روی 
وایت بــورد، تاری دید، دوبینی و خواب آلودگی هنگام مطالعه در 
فرد ایجاد می شــود می توان از »ویژن تراپی« برای اصالح و درمان 
استفاده کرد. همچنین در انحرافات چشمی، ضعف عضالت چشم، 
ضعف سیستم تطابق، ضعف مهارت های حرکتی مثل حرکات 
تعقیبی و پرشی در درمان تنبلی چشم و اختالل های یادگیری که 
مرتبط با یادگیری است و مواردی که ورزشکاران تمایل به افزایش 
بینایی برای ورزش های خاص دارند و... »ویژن تراپی« کاربرد دارد. 

توصیه هاس
این کارشناس ارشد دوره های تخصصی اپتومتری و »ویژن تراپی« 
به والدین توصیه می کند با مشاهده عالیمی در کودکان خود از 
جمله پلک زدن زیاد، مالش چشــم ها، برخورد با اشیا هنگام راه 
رفتن، کاهش یادگیری، نداشتن تمرکز و توجه کافی در کالس 
درس، ناتمام گذاشــتن تکالیف مدرســه و یا انجام آن در مدت 

طوالنی به اپتومتریست مراجعه کنند. 
اســروش ادامه می دهد: در بزرگساالن نیز خواب آلودگی هنگام 
مطالعه یا خستگی و سوزش چشم کارمندان پس از نیم ساعت 
کار کردن با رایانه، خســتگی شدید و همیشگی چشم ها و... در 
وهله نخست باید به اپتومتریست مراجعه کنند تا عالوه بر معاینات 
سالمت سیستم بینایی و اینکه عینک الزم دارند یا نه از نظر دید 
دوچشمی و تطابقشان ارزیابی شوند و به موقع اقدام به اصالح و 
درمان اختالل گردد و از بروز عوارض و کم بینایی پیشگیری شود. 
زیرا با توجه به استفاده زیاد از وسایل دیجیتال در کودکان و عدم 
تکامل سیستم بینایی مانند بزرگساالن ممکن است در اثر فشار 
زیاد به سیستم بینایی دچار دوبینی، تاری دید و... شده و عوارض 

سنگین تری برای آن ها به دنبال داشته باشد.
 موفقیت عکاس روزنامه قدس •

NARYN 2020 در جشنواره بین المللی
از  قدس: ســه عکــس 
آثار عکاســی سیدحمید 
هاشــمی، عکاس خبری 
در  قــدس  روزنامــه 
بین المللــی   جشــنواره 
کشور   NARYN  ۲۰۲۰
قرقیزستان مورد پذیرش 
و در معرض نمایش قرار گرفت. جشنواره بین المللی عکس نارین 
قرقیزستان زیر نظر انجمن عکاسان آمریکا PSA و توسط انجمن 
عکاسان آسیایی، فدراســیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( و 

کلوپ عکس فوکوس در این کشور برگزار می شود.
این جشنواره در ۶ بخش عکاسی خبری، آزاد تکرنگ، آزاد رنگی، 
مردم، زندگی و خالقه برگزار شد که در این میان آثار سیدحمید 
هاشمی با عنوان های »کار سخت«، »عشق« و »مهر مادری در زلزله 
بم« موفق شد در بخش های عکاسی خبری، زندگی و مردم مورد 

پذیرش داوران این جشنواره بین المللی قرار گیرد.
شایان ذکراست تصویر »Hard Work« بیانگر تالش خدمتگزاران 
بخش خدمات فرش آســتان قدس رضوی اســت که با عشق و 
عالقه در خصوص مفروش کردن و آماده سازی صحن های حرم 

مطهر برای اقامه نماز زائران و مجاوران فعالیت می کنند.
همچنین این تصویر پیش از این در مســابقه عکاسی »نشنال 
جئوگرافیک« در بخش »Daily Dozen« مورد پذیرش و نمایش 

قرار گرفته بود.

بیستم خرداد ماه آغاز می شود
نام نویسی اینترنتی آزمون ورودی پایه •

دهم مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی
آموزش  معــاون  قدس: 
و  آمــوزش  متوســطه 
پرورش خراســان رضوی 
از آغاز نام نویسی اینترنتی 
آزمــون ورودی پایه دهم 
مــدارس نمونــه دولتی 
دوره دوم متوسطه استان 

در ســال تحصیلی ۱4۰۰-۱۳۹۹ از روز سه شنبه بیستم خرداد 
ماه خبر داد. رضا صابری توالیی گفت: نام نویسی اینترنتی آزمون 
ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه استان 
به نشانیnemone.razavi.medu.ir تا ۳۰ خردادماه ادامه خواهد 
یافت و تمامی مراحل نام نویســی از طریق همین سامانه انجام 
 خواهد شــد، ضمن اینکه هزینه ثبت نام آزمون فوق نیز مبلغ

۲۵۰ هزار ریال خواهد بود.
وی عنوان کرد: آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم رأس 
ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۹۹/۰4/۲۰ برگزار خواهد شد و 
کارت ورود به جلسه حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون 

از طریق سامانه در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

توسط خانواده شهدا صورت گرفت
 توزیع 9 هزار وعده غذای گرم •

بین حاشیه نشینان شهر مشهد
قدس: به مناسبت سالروز 
خمینی)ره(  امام  ارتحال 
روح اهلل  رهــروان  هیئت 
»خانواده شــهدای مشهد 
هزار  توزیــع ۹  مقدس« 
وعــده غذای گــرم را در 
بین ساکنان حاشیه شهر 
مشهد جایگزین مراسم سالگرد رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران 
کردند. به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، هر ساله در سالروز 
ارتحال امام خمینی)ره( مراسمی توسط هیئت رهروان روح اهلل 
برگزار می شد که امسال به خاطر پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 

انجام نشد.
همچنین یک هزار و ۳۰۰ بســته معیشتی، ۲۱ رأس گوسفند، 
۱۳۰ میلیون ریال وجه نقد و ۵هزار عدد ماسک توسط ۳۶ هیئت 
رهروان روح اهلل »خانواده شهدای مشهد مقدس« در بین نیازمندان 

و آسیب دیدگان از بیماری کرونا توزیع شد.

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و 
تجهیزات مخابراتی مشهد خبر داد

بازگشت گوشی های قاچاق به بازار موبایل•
ایرنا: رئیس اتحادیه صنف 
و  همراه  تلفــن  خدمات 
تجهیزات مخابراتی مشهد 
گفت: به دلیل تخصیص 
نیافتن ارز کافی به واردات 
قانونی گوشی تلفن همراه 
و افزایش تقاضا برای این 
کاال در بازار، قاچاق این گوشی ها به صورت مسافری از سر گرفته 

شده و رو به افزایش است.
افشین اکبری اظهار کرد: گوشی تلفن همراه در شرایط کنونی 
جزو اقالم اساسی سبد کاالی هر خانوار ایرانی قرار گرفته است و 

دیگر نمی توان آن را وسیله ای تجمالتی به شمار آورد.
وی ادامه داد: از آنجا که گوشی تلفن همراه یک ابزار با فناوری های 
نوین است، افزودن امکانات جدید به آن به سرعت انجام می گیرد 
و مدام در حال به روزرســانی است بنابراین مصرف این کاال بین 
مردم به ویژه جوانان بســیار زیاد است و در مدت زمان کوتاهی 

گوشی کهنه را با نو تعویض می کنند.
وی افزود: گوشــی تلفن همراه یــک کاالی ۱۰۰ درصد 
وارداتی است که ارز آن باید توسط دولت تأمین شود و از 
آنجا که ارزی که از محل صادرات تأمین می شــود کاهش 
یافته و تقاضــا برای این کاال افزایش یافته اســت زمینه 

قاچاق آن فراهم شده است. 

  شناسنامه دار کردن لوازم خانگی •
از 20 خرداد

ایســنا: رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی 
مشــهد گفت: شناسه دار 
کردن کاالها که قرار بود 
پس از پایــان ماه مبارک 
رمضان اجرایی شــود، از 
بیستم خرداد ماه اجرایی 
خواهد شد. رضا رزقیان مقدم افزود: تمامی بازرسان اتاق اصناف از 
تاریخ یاد شده به فروشگاه های لوازم خانگی مراجعه خواهند کرد 
بنابراین به تمام همکاران در این صنف اعالم کردیم تا از خرید و 

فروش کاالی فاقد شناسه خودداری کنند.
وی افزود: درحال حاضر بیشتر شرکت های ایرانی شناسه کاالی 
 خــود را دارند و تمام کاالهای وارد شــده برگ ســبز دارند، از

۲۰ درصد کاالهای باقی  مانده که برگ ســبز ندارند فهرســتی 
تهیه شده و به سازمان صمت ارسال می شود تا فروشندگان یا به 
سرعت کاال را بفروشند و دیگر آن را به واحد صنفی خود نیاورند 
و یا کاال را جمع کننــد.وی در خصوص مقدار کاالی قاچاق در 
مشهد عنوان کرد: با توجه به اینکه مشهد مسافت زیادی با بانه و 
یا تهران دارد و بازرسان جاده ها نظارت محکمی بر کاالها دارند 
درصد کاالی قاچاق در مشهد بسیار کمتر از سایر شهرهاست و 
تنها حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد کاالهای موجود در بازار را کاالهای 

قاچاق تشکیل می دهند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد ادامه داد: مزیت 
شناســه کاال این اســت که برای مثال اگر کاالیــی در تیر ماه 
تولید شــده و در دی ماه به فروش برســد، قیمت کاال با همان 

قیمت گذاری در تیر ماه تعیین می شود.

 با هر کسی که در این 
پروژه تخلف کرده، 

مخالفت کردیم و 
امیدواریم دستگاه 

قضایی با همه  کسانی 
که در این پروژه مرتکب 

تخلف شده اند برخورد 
قضایی و جرم انگارانه 

انجام دهد
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روزبازارروزبازار
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 شکر

سرور هادیان: کرونا که آمد عالوه بر تهدید سالمت افراد، بسیاری 
از مشــکالت اقتصادی را هم برای مردم به همراه آورد، برخی از 
مشاغل که تعطیل شدند پس از مدتی کم کم بازگشایی شدند اما 

هنوز برخی مشاغل در بالتکلیفی به سر می برند.
هنرمندان تئاتر هم از این دست افراد هستند که همچنان در این 
بن بست مانده اند  زیرا کرونا سبب تعطیلی سالن ها و تماشاخانه های 
تئاتر شــد و هنرمندانی که برای اجراهایشان ماه ها تمرین کرده 

بودند با تعطیلی سالن ها در بالتکلیفی مانده اند.
 اگر چه شاید هنوز عده ای متصورند که تئاتر شغل دوم بسیاری از 
هنرمندان است اما واقعیت امر آن است که بسیاری از هنرمندان از 

همین راه تأمین معاش می کنند.
این در حالی اســت که رئیس اداره هنرهای نمایشــی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی پیشتر اعالم کرده بود در 
اسفند سال گذشته به دلیل شیوع کرونا مجوز نمایش ۲۳ گروه 
هنری در استان و همچنین فعالیت آموزشگاه های هنری لغو شد. 
همچنین خراســان رضوی جزو نخســتین استان هایی بود 
که به ســبب خســارت وارده ناشــی از کرونا به گروه های 
 نمایشی و آموزشگاه ها، درخواست مساعدت مالی کرد زیرا 
۸۵ درصد از فعاالن عرصه تئاتر در این استان از این محل 

ارتزاق می کنند.
رئیس اداره هنرهای نمایشــی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضوی در گفت وگو با خبرنگار ما درباره وضعیت فعلی 
هنرمندان هنرهای نمایش استان می گوید: شاید این بحث مطرح 
باشــد که با توجه به شیوع کرونا به سمت اجراهای مجازی تئاتر 

برویم اما به طور قطع جذابیت تئاتر به اجرای زنده آن است. 

بالتکلیفی هنرمندان س
محمدرضا باباخانی می افزاید: در حالی که ۵۰۰ نفر از تئاتر ارتزاق 
می کنند، پیش بینی مان آن بود که همزمان با عید فطر سالن ها 
بازگشایی شوند اما با توجه به تصمیماتی که در ستاد ملی مقابله با 
کرونا گرفته شده و با ارتباطی که در استان با علوم پزشکی داشتیم 
بازگشایی میسر نشد و در حال حاضر منتظر اعالم وضعیت و رفع 

بالتکلیفی تا پایان خرداد ماه هستیم.
وی بیان می دارد: به طور قطع با بازگشایی سالن های تئاتر حضور 
مخاطبان مانند گذشته نخواهد بود بنابراین باید به عنوان متولیان 
تالش کنیم اعتماد عمومی را به مردم برگردانیم و عالقه مندان با 

اطمینان خاطر به سالن ها بیایند.

اجراها با رعایت پروتکل های بهداشتی س
رئیس هنرهای نمایشی استان تأکید می کند: این اطمینان 
را به عالقه مندان تئاتر اســتان می دهیــم که همه اجراها 
براســاس رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی در سه ســالن اصلی تئاتر شهر یعنی سالن تئاتر 
اصلی، ســالن اســتاد نوری حوزه هنری و سالن پردیس 
مســتقل تئاتر برای این منظور در نظر گرفته شده است تا 

نگرانی مردم رفع شود.

اولویت اجرا، نه جشنواره س
باباخانی در پاسخ به این پرسش که با رعایت پروتکل های بهداشتی 
تعداد مخاطبان یک نمایش کاهش خواهد یافت و همچنین رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در صندلی های تئاتر، تعداد بلیت فروشی را 
کاهش خواهد داد و آیا امکان ســه برابر شدن زمان اجراها برای 
هر گروه نمایشــی وجود دارد؟ بیان مــی دارد: در حال رایزنی با 
ســازمان های فرهنگی هستیم که امسال به دلیل مشکالتی که 
برای هنرمندان رخ داده از موازی کاری دوری کنیم و همه با هم 
بتوانیم بودجه تئاتر را در یک راستا هزینه کنیم از همین رو همه 
بضاعت ها را در راستای هر چه بیشتر اجراهای تئاتر خواهیم داشت 

و هیچ جشنواره ای اولویتمان نخواهد بود.
وی در ادامه خاطرنشــان می ســازد: در نظر داشــته باشیم که 
گروه هــای تئاتر بــه دلیل هزینه هایی که در اجــرا برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی متحمل می شوند، 
باید همه سازمان های فرهنگی و هنری و متولیان امر بخشی از این 

هزینه ها را جبران کنند تا ادامه کار برای آن ها محقق شود.

سالن های رایگان س
محمدرضا باباخانی تأکید می کند: امیدوارم تا پایان خرداد 
این مشــکل رفع شود اما سالن های تئاتر اصلی شهر، سالن 
اســتاد نوری حوزه هنری و سالن پردیس مستقل تئاتر نیز 
رایــگان برای اجرای گروه های نمایش در اختیار هنرمندان 

قرار خواهند داشت.
وی می افزاید: در حال حاضر تعداد گروه های نمایشی استان ۶۷ 
گروه اســت که این گروه ها یا دارای پروانه و یا در مرحله تکمیل 
پروانه صدور هستند. همچنین تعدادی متقاضی گروه های جدید 
هستند اما نیمی از آمار ۶۷ گروه در استان مختص به گروه های 

تئاتر مشهدی است.

تعیین تکلیف برای اجراهاس
مؤسس خانه تئاتر خراســان رضوی نیز در گفت وگو با قدس 
درباره بالتکلیفی اجراهای تئاتر استان می گوید: همه تالشمان 
بر آن است که بتوانیم از آخر خرداد ماه، اجرای تئاترها را از سر 
بگیریم اما همچنان هنوز در کل کشور بحث بالتکلیفی اجرای 

تئاتر وجود دارد.
علی روحی از احتمال بازگشایی سالن های تئاتر تا پایان خرداد خبر 
می دهد و می افزاید: امیدواریم که با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی سالن ها بازگشایی شوند اما در صورت عدم 
موافقت تا آبان ماه احتمال عدم بازگشایی سالن ها وجود دارد که 
امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشــتی بتوان اجراها را از سر 

گرفت زیرا بسیاری از هنرمندان درآمدشان از همین اجراهاست.

زیرساخت های تله تئاترس
شایان ذکر است، چندی پیش مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی گفته بود: به دلیل تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری 
سراسر کشور نامه نگاری هایی با وزارتخانه انجام گرفته است که در 
جدول نخست برآورد خسارت به تفکیک مراکز فرهنگی، هنری، 
قرآنی و شهرستان ها ارسال شد و جدول دوم خسارت ها بر اساس 
مؤلفه هایی که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تعیین کرده بود، 
تنظیم شد. جعفر مروارید تأکید کرده بود مسئله کرونا، یک مشکل 
ملی است و تعطیلی رویدادها و مراکز فرهنگی و هنری نیز یک 
تصمیم ملی است بنابراین نحوه پرداخت خسارت ها نیز در تهران 
تصمیم  گیری می شود و در انتظار تصمیم مسئوالن کشوری در 

این زمینه هستیم.

قدس از تبعات تعطیلی ادامه دار سالن های نمایش گزارش می دهد

تئاترازکمادرمیآید؟

گزارشگزارش

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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روی خط خبرروی خط خبر
 روند افزایشی ابتال به ویروس کرونا •

در خراسان رضوی
قــدس آنالین- وحید 
اکرمــی: مدیــر روابط 
عمومــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد گفت: 
تعداد افراد مبتال به کرونا 
در خراسان رضوی در حال 
افزایش بــوده و روند ابتال 

به این ویروس در اســتان رشــد روزافزونی دارد. نتیجه حدود 
۱۷درصد از نمونه گیری هایی که روزانه در مشهد انجام می شود، 

مثبت است. 
دکتــر حمیدرضا رحیمی در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین 
عنــوان کرد: بیماریابی و شناســایی افرادی که مبتال به کرونا 
هستند به صورت مستمر در استان در حال انجام است. با توجه 
به آمار بدســت آمده از آزمایش ها، شاهد رشد ابتال به ویروس 
کرونا در استان هســتیم که این موضوع نگرانی های زیادی را 

به همراه دارد. 
وی افزود: افراد بسیاری هستند که هیچ عالمتی مبنی بر ابتال 
به کرونا نداشــته و حال عمومی آن ها خوب و مناسب است و 
یا حتی ممکن اســت عالئم بسیار خفیفی داشته و به همین 
جهت نیازی نمی بینند به بیمارســتان مراجعه کنند. با انجام 
آزمایش های مربوط به این گروه از افراد جامعه مشاهده می شود 

ابتال به کرونا در این قشر بسیار زیاد شده است. 
وی اظهار کرد: به محض اینکه فردی مبتال به کرونا تشخیص 
داده شــود، تیم های بهداشتی به منزل شخص مبتال مراجعه 
کرده و از خانــواده او نیز آزمایش گرفته می شــود. توصیه ها 
و نکات بهداشــتی بــه این افــراد ارائه شــده و مبتالیان در 

قرنطینه های خانگی قرار می گیرند. 
دکتر رحیمی بیان کرد: نکته بسیار مهم این است که ویروس 
کرونا به صورت خفته در حال جابه جایی در سطح شهر است. 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بهداشــت فردی و استفاده از 
ماسک و انجام دســتورالعمل های بهداشتی مهم ترین اصولی 
هستند که می توانند در مقابل انتقال روزافزون ویروس و ابتال 

به کرونا مقاومت کنند. 
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل کاهش آسیب رسانی کرونا 
و بدحالی و فوت مبتالیان به این ویروس با وجود افزایش ابتال 
به آن چیست، اذعان کرد: طبق گفته هایی که در مجامع علمی 
صورت می گیرد به نظر می رســد یکی از دالیل کمتر شــدن 
آسیب های کرونا نسبت به گذشته، کاهش قدرت این ویروس 
در انتقال از یک بدن به بدن دیگر اســت. به عبارت دیگر این 
احتمال وجود دارد که ویروس اولیه قدرت بسیار زیادی داشته، 
امــا با ورود به بدن یک قربانی و انتقال به قربانیان دیگر قدرت 
آن کاهش یافته و مخاطراتش کمتر می شــود. البته این مورد 
همیشگی نیست و در برخی از موارد برعکس آن اتفاق می افتد. 
وی ادامه داد: اما کاهش آسیب رسانی و بستری مبتالیان مورد 
تأیید اســت، هر چند که این رویه متوقف نشده، اما نسبت به 
گذشته تعداد کمتری را شامل می شود و همچنین در روزهای 

اخیر هیچ گونه مورد فوتی در مشهد مشاهده نشده است. 
وی تأکید کرد: نباید تضعیف ویــروس در انتقال به بدن های 
 دیگــر را این گونــه تصور کرد که برای تمامی اقشــار جامعه 
کم خطر اســت. افرادی که بیماری های زمینه ای مانند قلبی، 
ریوی، دیابت و نقص ایمنی دارند یا به هر دلیلی دارویی استفاده 
کرده که منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود، با ابتال 
به کرونا در معرض خطر بسیار بیشتری نسبت به سایرین قرار 

دارند. 
وی ابراز کرد: افرادی که کرونایی شده اما هیچ عالمتی نداشته 
و در سطح شهر در حال تردد هستند، بیشتر از اینکه برای خود 
خطری ایجاد کنند برای افــرادی که بیماری زمینه ای دارند، 
خطرناک هســتند، چون این مبتالیان هیچ عالمتی مبنی بر 
کرونایی بودن نداشته و افراد دیگر هم به دلیل ظاهر سالمشان، 
اعتماد کرده و آن هــا را در زندگی روزمره خود می پذیرند. به 
همین دلیل الزم اســت  حتی افرادی که نشانه خاص از ابتال 
به کرونا نداشته و یا نشانه های خفیف مانند سرفه دارند نیز به 

مراکز تشخیص کرونا مراجعه کنند.  
وی در خصــوص میزان افرادی که روزانه در مشــهد به کرونا 
مبتال می شــوند، گفت: به صورت متوسط در مشهد روزانه از 
حدود ۴۰۰ نفر تســت کرونا گرفته می شود که نتیجه ۶۰ تا 
۷۰ نفر از آن ها یعنی حدود ۱۷درصد از نمونه گیری ها، مثبت 
می شود. به عبارت دیگر روزانه در مشهد حدود ۷۰ نفر ابتالی 

جدید به کرونا شناسایی می شوند. 

• wفعالیت ستاد اجرایی فرمان امام 
در ۳۵۰ روستای خراسان رضوی 

هماهنگی  معــاون  ایرنا: 
استانداری  اقتصادی  امور 
خراسان رضوی گفت: ستاد 
 اجرایــی فرمان امــام)ره( 
در۳۵۰ روســتای استان 
در 2هــزار و ۵۰۰ زمینه 
ایجــاد  کار،  و  کســب 

اشتغال و محرومیت زدایی فعالیت دارد. 
علی رسولیان روز گذشته در نشست تودیع و معارفه مدیران 
کل ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( در خراسان رضوی افزود: 
این ســتاد در استان تاکنون منشأ خیرات و برکات بسیاری 
بوده و در حال حاضر در ۱۴ شهرستان استان در زمینه های 
مختلف محرومیت زدایی فعالیت می کند و به عنوان معین 
اقتصادی شهرستان درگز موجب ایجاد افزایش اشتغال در 

این منطقه شده  است.
در این مراسم از خدمات ۱۵ ماهه سیداحسان ارکانی تجلیل 
و سیدعبداهلل ارجایی به عنوان مدیرکل جدید ستاد اجرایی 

فرمان امام)ره( در استان خراسان رضوی معرفی شد.

 در پی دو ماه رصد بازار خراسان  شمالی 
مشخص شد

 گران فروشی، صدرنشین •
تخلفات اقتصادی 

باشــگاه خبرنگاران: 
بازرسی  معاون نظارت و 
ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان شمالی 
گران فروشــی،  گفــت: 
تخلفــات  بیشــترین 
و  اصنــاف  اقتصــادی 

بازاریان استان را در سال جاری به خود اختصاص داده است.
محمد کرمیان فر اظهــار کرد: در دو ماهه امســال، ۱۰هزار و 
۱۷۰ بازرسی از واحد های صنفی استان انجام شده که منجر به 

شناسایی ۴2۵ تخلف شده است.
وی  با اشاره به رسیدگی به ۳۸2 فقره پرونده تخلف اقتصادی در 
خراسان شمالی در دو ماهه امسال، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی 

پرونده ها، حدود ۱۴ میلیارد ریال ثبت شده است.
وی افزود: صنوف نانوایی، میوه و تره بارفروشــان، برنج فروشان، 
تعمیرکاران خودرو، پوشــاک، قنادان و خشکباری ها، بیشترین 

تخلف را به خود اختصاص داده اند.
وی  با اشــاره به اینکه از زمان شیوع کرونا گشت های بازرسی 
از بازار انجام می شود، گفت: پرونده تخلف در زمینه عدم رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی هم تشکیل و بررسی شده است.
کرمیان فر خاطرنشان کرد: گشت های مشترک با نیروی انتظامی، 
دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی برگزار شده و به صورت 
روزانه از مراکز تولید، پخش و توزیع اقالم سالمت محور مورد نیاز 

برای مقابله با کرونا بازدید می شود.
وی گفت: در زمان شیوع کرونا، چهار مورد احتکار اقالم بهداشتی 
در استان تشکیل شده که اقالم مکشوفه به مرور در بازار توزیع 

شده است.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
خراسان شــمالی از شهروندان خواســت هر گونه تخلف شامل 
احتکار، گران فروشی و یا توزیع نکردن لوازم بهداشتی و ضدعفونی 

کننده را از طریق سامانه ۱2۴ شکایات مردمی گزارش کنند.

یک مقام ارشد انتظامی خراسان  جنوبی خبر داد
 کشف بیش از 4۰کیلوگرم شیشه •

در نهبندان
انتظامی  خط قرمز: معــاون هماهنگ کننــده فرماندهــی 
خراســان جنوبی از کشف بیش از ۴۰ کیلوگرم شیشه در شهر 

نهبندان خبر داد.
سرهنگ محمود پارسافر در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در محورهای مواصالتی این شهرستان به یک کامیون 
کشنده تانکردار مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر 

متوقف کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران در بازرسی از خودرو ۴۰کیلو 
و ۷۰۰ گرم شیشه که از مرزهای شرقی وارد کشور شده و به طور 

ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی 
با اشاره به توقیف خودرو، گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر 
که پس از تشــکیل پرونده برای سیر مراحل قانوني به مراجع 

قضایي معرفي  و روانه زندان شد.

رئیس پلیس راهور استان اعالم کرد
 ممنوعیت تردد موتورسیکلت های•

۲۵۰ سی سی به باال 
خبرنگاران:  باشــگاه 
رئیــس پلیــس راهــور 
خراســان رضوی گفــت: 
تردد موتورســیکلت های 
2۵۰ سی ســی بــه باال، 
طبق قوانیــن و مقررات 
راهنمایــی و رانندگــی 
 و به علت ممنوعیت شــماره گذاری، حق تردد در معابر شهری و 

بین شهری را در تمامی ایام هفته ندارند.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی 
گفت: تردد موتورسیکلت های 2۵۰ سی سی به باال، طبق قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی و به علت ممنوعیت شماره گذاری، 
حق تردد در معابر شهری و بین شهری را در تمامی ایام هفته اعم 
از تعطیل و غیرتعطیل را ندارند و در مواردی که نیاز به مراجعه به 
پیست موتورسواری هستند نیز باید تا محل پیست، حمل شود.

وی بــا توجه بــه درج خبری مبنی بر کســب مجــوز تردد 
موتورســیکلت های 2۵۰ و هزار سی ســی در ســطح شهر و 
انعقاد تفاهم نامه و هماهنگی با پلیــس راهور، افزود: هیچ گونه 
تفاهم نامــه و هماهنگی در این خصوص به عمل نیامده و تردد 
موتورسیکلت های 2۵۰ سی سی به باال به علت نداشتن پالک 
و مدارک قانونی در معابر شــهری و بین شهری ممنوع است و 
این موتورسیکلت ها در صورت تردد توقیف و به پارکینگ منتقل 

می شوند.

 آتش سوزی در مراتع •
روستای »چپانلو« شیروان

خبرنگاران:  باشگاه 
شــیروان  فرمانــدار 
گفت: بررســی ها نشان 
تمامــی  وقــوع  داد 
 آتش سوزی ها در مراتع 
روســتای چپانلو عامل 

انسانی داشته است.
 امین رضا مرآتی ، فرماندار شیروان با اشاره به اینکه هنوز هیچ 
برآوردی از میزان خســارت وارد شده بر اثر این آتش  سوزی 
انجام نشده، گفت: موارد آتش سوزی مراتع این شهرستان در 
هفته های گذشته افزایش یافته که علت وقوع تمامی آن ها، 

عامل انسانی بوده است.
مرآتی عنوان کرد: با توجــه به افزایش بارندگی های اخیر و 
پوشش گیاهی مناسب در مراتع و باال رفتن دمای هوا، خطر 
آتش سوزی شدت و افزایش یافته است، بنابراین کوچک ترین 
ســهل انگاری و بی توجهی می تواند منجر به حریق در مراتع 

شود.
فرماندار شــیروان از مردم شهرســتان و مسافران خواست 
هشــدار ها را جدی بگیرند و از روشن کردن آتش در مراتع 

و اطراف روستا ها جداً خودداری کنند.

عقیل رحمانی: زن کودک آزاری که تصاویری 
از شــکنجه کودک خردسالش را در اینستاگرام 
منتشــر می کرد، پس از دستگیری به دادسرای 
ویژه رســیدگی به جرایــم فضای مجازی مرکز 
خراســان رضوی منتقل و توســط مقام قضایی  

تفهیم اتهام شد.

دستگیریکودکآزارنیمساعتهس
دو روز پیش بود که چندین فیلم در یک صفحه 
اینستاگرامی منتشر شد که در آن یک زن کودک 
حدوداً دو یا ســه ساله اش را با ضربه های متعدد 
سیلی شــکنجه می داد و در حالی که کودک به 
مــادرش التماس می کرد، من را نــزن، اما مادر 
بی رحم همچنان به رفتار بی شــرمانه خود ادامه 
مــی داد و از این لحظات تصویر می گرفت و پس 

از آن، این تصاویر را منتشر می کرد.
در حالی که واکنش ها نسبت به ماجرا باال گرفته 
بود و با توجه به اینکه برخی سرنخ ها حاکی از آن 
بود که این اقدام در شــهر مشهد رخ داده است، 
موضوع به مقام قضایی در دادسرای ویژه رسیدگی 
به جرایم فضای مجازی منعکس و از جهت اینکه 
وقــوع این گونه جرایم عبــور از خط قرمز های 
دستگاه قضایی محسوب می شد، دستور فوری 
برای شناسایی و ردزنی عامل این اقدام به پلیس 

فتا خراسان رضوی داده شد. 
حــدود نیم ســاعت از صدور دســتور قضایی 
می گذشــت که مأموران محل بارگذاری تصاویر 
را که در بولوار توس مشــهد بود ردزنی و محل 
اقدام هــای مجرمانه به محاصــره پلیس درآمد. 
اندکی بعد مادر شکنجه گر شناسایی، دستگیر و 
به مقر پلیس منتقل و پس از طی شدن فرایند 
انتظامی ماجرا و اخذ اظهــارات اولیه، ظهر روز 
گذشته به شعبه ۷۷2 دادسرای ناحیه ۷ مشهد 

منتقل شد.
این اقدام در حالی بود که کودک آسیب دیده 
در لحظات اولیه دســتگیری مــادر پس از 
اختیار  هماهنگی های صــورت گرفتــه در 
پدرش قــرار گرفته بود تا در این باره تعیین 

تکلیف شود.

متهمراهیزندانشدس
قاضی مهدی غالمی، رئیس شعبه رسیدگی کننده 
در تشــریح ماجرا به قدس گفت: در حال حاضر 
متهم پرونده پس از تفهیم اتهام کودک آزاری و 
ترغیب به اعمال خشــونت آمیز و با قرار قانونی 
مناســب راهی زندان مشــهد شــده  و کودک 

خردسال هم تحویل پدرش شده است. 
وی تصریح کرد: همچنین برای مشخص شدن 
میزان صدمه وارده به کــودک چه از نظر بدنی 

و چه روحی، به پزشــکی قانونی دستور بررسی 
موضوع داده شده است.

یکزباندرازیواینهمهآزار!س
قاضی شــعبه ۷۷2 دادسرای ناحیه ۷ مشهد در 
تشــریح دالیل این کودک آزاری از ســوی مادر 
بی رحم، عنوان کرد: متهم بازداشت شده مدعی 
بود از ســوی فردی که در کشور فرانسه زندگی 
می کند مورد اغفال قرار گرفته است و در حالی که 
به او وعده فراهم کردن مراحل مهاجرت را داده، 

موجب شده تا وارد این بازی تلخ شود.
متهم در ادامه مدعی بود در یکی از تماس هایی 
که به صــورت تصویری برقرار بــود، به یکباره 
پســرم مقابل دوربین آمد و به مرد خارج نشین 

زبان درازی کرد.
همین امــر موجب عصبانیت او شــد و از من 
خواســت تا کودک را تنبیه و برای او فیلم این 
اقدام را بفرســتم و من هم این کار را کردم، اما 
او اعالم کرد نه این گونه نمی شود، دست پسرت 

جلو صورتش بود، این بار محکم تر بزن!

احتمالسیاسیبودنماجراوجودداردس
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده در حالی که 
متهم ماجرا از کرده خود پشــیمان بود، پرده از 
تحت فشــار قرار گرفتنش هم برداشت و اعالم 
کرد: فرد خارج نشین به هر روشی بود به برخی از 
تصاویر من دست پیدا کرده بود و تهدید می کرد  
اگر به این کار مبادرت نکنی تصاویرت را منتشر 

خواهم کرد.
این مقام قضایی که احتمال اغفال شــدن متهم 
را در پرونده بسیار زیاد می دانست، ادامه داد: از 
ســوی دیگر برخی افراد در فضای مجازی وجود 
دارند که دســت به اقداماتــی می زنند که نیت 

سیاســی پشــت آن قرار دارد، در این مورد هم 
رصدها صورت گرفتــه و این فرضیه را پر رنگ 
می کنــد که عامل این اقدام برای نشــان دادن 
تصاویر خشنی از داخل کشور، به این فرد نزدیک 

شده است.
وی همچنین در مورد دالیل انتشــار تصاویری 
از شــماره کارت بانکی متهم در اینستاگرام هم 
عنوان کرد: در بررسی های قضایی صورت گرفته 
مشخص شد متهم که شارژ اینترنت خود را رو به 
پایان دیده بود، شماره کارتش را برای عامل این 
اقدام ارســال و درخواست واریز وجه برای شارژ 

کردن حسابش را کرده بود.

رئیسپلیسفتاخراسانرضوی:باس
تشویشاذهانعمومیبرخوردمیشود

سرهنگ جواد جهانشــیري، رئیس پلیس فتا 
استان خراسان رضوی درتشریح این ماجرا گفت: 
کارشناسان پلیس فتا اســتان خراسان رضوی 
با بررســی موضوع و تحقیقــات فنی موفق به 
شناسایي عامل کودک آزاري در فضاي سایبری 
شــدند و پس از شناسایی متهم و هماهنگی با 
مراجع قضایی، وی را به همــراه ادله دیجیتالي 

مربوط به  پلیس فتا انتقال دادند.
این مقام انتظامی ادامه داد: طی تحقیقات صورت 
گرفته توسط کارشناسان پلیس، متهم که خانمی 
جوان بود در خصوص علت و انگیزه ارتکاب جرم 
کودک آزاري مدعي شد تحت تأثیر و فشار رواني 
از سوي فردي که با وي در فضاي سایبری آشنا 

شده، قرار گرفته است.
ســرهنگ جهانشــیري گفت: تحقیقات نهایي 
کارشناســان و ادله دیجیتالي مکشوفه از وي، 
داللت بر صحت گفته هاي متهم دستگیر شده 
بود که در نهایت با دستور قضایي حکم بازداشت 

زن جوان برای بررسي سالمت رواني و پزشکي 
وي صادر شــد. این مقام مســئول با اشــاره به 
ماده ۷۴۶ قانون رســیدگي بــه جرایم رایانه اي 
خاطرنشــان کرد:  احصا و رؤیت انتشار هر گونه 
کلیپ در فضای مجازی با عناوین کودک آزاري، 
همســرآزاري، دگرآزاري، حیوان آزاری و ســایر 
 موارد که ســبب تشــویش اذهــان عمومي و 
جریحه دار شــدن افکار عمومي شود، مشمول 
قانون رسیدگي به جرایم رایانه اي شده و با مجرم 
برخورد قانوني مناسب صورت خواهد پذیرفت. 
البته شایان ذکر اســت، بازنشر فیلم و تصاویر 
منتشر شده نیز مشمول پیگرد قانوني خواهد بود.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر نظارت مستمر 
والدین بــر فعالیت های مجــازی و وب گردی 
فرزندان خود، به هموطنــان توصیه کرد: برای 
حفظ کیــان خانواده و اصالــت فرهنگ ایراني 
اسالمي، فضاي سایبري را با اهمیت تلقي کنند 
و از هرگونه انتشــار مطلب یــا تصاویري که با 
فرهنگ ایراني اســالمي سنخیت نداشته باشد، 
پرهیز نمایند و نسبت به ارتقای دانش و آگاهی 
خود از تهدیدات سایبري به خصوص شبکه های 

اجتماعی تالش کنند.
سرهنگ جهانشیری از کاربران فضای  مجازی 
خواست درصورت مشــاهده موارد مشکوک، 
 آن را از طریــق ســایت پلیس فتا به نشــانی 
www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی 

ثبت کنند.

جزئیات جدیدی از پرونده مادرکودک آزار

اغفالاینستاگرامیازفرانسه!

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی کاهش محسوس دما •

و رگبار باران در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی در 2۴ ساعت آینده با استقرار 
سامانه ناپایدار جوی روی استان ضمن کاهش محسوس دما، 
افزایش سرعت وزش باد، گاهی وزش باد نسبتاً شدید توأم با 
گرد و خاک و افزایش ابرناکی پیش بینی می شود. همچنین 
طی این مدت در نواحی شمالی و شمال غرب استان گاهی 

شاهد رگبار باران و رعد و برق خواهیم بود.
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فضای مجازی: 

 بکسل موتور سیکلت 
به شیوه نوین!

عکس: امین حسینی

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

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم مسئوالن د     ستگاه های 
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لطفاً کشاورز۹ را آسفالت کنید
آقای شهردار؛ درمیدان شهید فهمیده کشاورز۹ با وجود رفت و آمد زیاد آن قدر خاک و نخاله ریختند 
که ما اهالی خسته شدیم. خواهشمندیم دستور بفرمایید نسبت به شن ریزی یا آسفالت اقدام فرمایند .

۹۳۳...۳۹۹۸

از همسان سازی حقوق خبری نیست!
چرا حقوق بازنشستگان تأمین  اجتماعی ۹۹ و 
همسان سازی را  شفاف اعالم نمی کنند؟ سه 
ماه از سال ۹۹ گذشته، ولی  از اضافه حقوق و 

همسان سازی خبری نیست.
۹۱۵...۳۰۳۸

چرا آب سقاخانه های شهر قطع است؟
مدت هاست آب سقاخانه های سطح شهر قطع است و شیرهای آبشان را هم جمع آوری کردند. لطفاً 

با توجه به گرمای شدید هوا فکری به حالشان شود؟
۹۳6...6۱۵۸

خواب کارتن خواب ها در کنار خیابان!
خوابیــدن بی خانمان هــا در خیابان هــای اصلی و میادین شــهر ازعجایب این روزهای مشــهد 
 اســت! بارها افراد کارتن خواب و ظاهراً معتاد را در داخل میدان بســیج،میدان توحید و پیاده روی 
بولوار امام رضا)ع( حد فاصل میدان بسیج تا میدان۱۵خرداد دیدم که بدون هیچ مزاحمتی حتی در 
طول روز کنارخیابان با وضعیتی بسیارزننده خوابیده اند و ماشین های جمع آوری بی خانمان ها هم در 

حوالی حرم بدون مأمور مربوط  پارک کردند!
۹۳6...6۱۵۸

برو یک بانک دیگر!
چرا کارمند بانک »...« شــعبه چهارراه گازعبادی هر وقت می روی بانک برای تمدید عابربانک 
جدید به دروغ می گوید سایت بسته است؛ وقتی هم اعتراض می کنی می گوید برو یک بانک 

دیگر. واقعاً کسی نیست رسیدگی کند. بابا به خدا ما هم کار و زندگی داریم.
۹۱۵...4۲46

حشرات خطرناک اهالی را تهدید می کنند
از شهردار محترم منطقه ۳ عاجزانه  درخواست 
داریم تنها کوچه ای کــه فاقد جدول و روکش 
آســفالت در طبرسی شــمالی 22/۱۶ است را 
دستور بفرمایند جدول و آسفالت شود.  به خدا با 
این گردو خاک و این آبی که از منازل به بیرون 
هدایت شده  در این فصل گرما هزاران بیماری و 

انواع حشرات خطرناک، ما اهالی را تهدید می کند.
۹۳6...۳7۵۸

اگر شهری پر از مهاجر باشد، آن شهر مرفه است؟
بارها در برنامه های مختلف ســیما به خصوص درعصر جدید و اتفاق، از مشــهد به عنوان شهری 
برخوردار و ثروتمند یاد شده در حالی که یک سوم آن حاشیه نشین هستند و با وجودی که یک سوم 
تهران جمعیت دارد، یک پنجاهم تهران هم امکانات رفاهی ندارد! اگر شهری پر از مهاجر باشد، آن 
شهر مرفه است؟ در حالی که بیش از۱۰۰ شهر کوچک تر از مشهد حداقل در صنایع مادر و اشتغال 

چند برابر مشهد از دولت امکانات گرفته اند.
۹۳6...6۱۵۸

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ
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 سفر لنج های سفاری به بنادر امارات •
از سرگرفته شد

بوشــهر: رئیــس اتاق 
بوشهر  اســتان  بازرگانی 
گفت: لنج های سفاری با 
معرفی کارگزار می توانند 
ســفرهای خود به بنادر 

امارات را از سر بگیرند.
اظهار  گزدرازی  خورشید 

کرد: کشور امارات با تعریف پروتکل های جدید اجازه ورود لنج های 
سفاری به بنادر خود را صادر کرده است.

وی بیان کرد: لنج های ســفاری باید پیش از خروج از کشــور، 
نماینده و وکیلی در امارات انتخاب و مأمور خرید کاالهای مورد 

نیاز خود و تحویل آن به بندر را تعیین کنند.

ماجرای تصاویر پخش شده درباره •
دلفین های کیش چه بود؟

مدیــر  هرمــزگان: 
بهره برداری و اجرای پارک 
و  شایعه ها  کیش  دلفین  
تصاویر پخش شــده در 
فضــای مجــازی درباره 
وضعیت سالمتی دلفین ها 
پارک  حیوانات  ســایر  و 

دلفین کیش را تکذیب کرد و از سالمت تمامی آن ها خبر داد.
بابک تانیش عنوان کرد: پارک دلفین  کیش دومین دلفیناریوم در 
دنیاســت که در آن زاد و ولد صورت می گیرد و علت آن شرایط 

خوب نگهداری و مراقبت از حیوانات است.
وی اظهار کرد: پارک دلفین  کیش جزو دلفیناریوم های بین المللی 

است که می تواند در زمینه آموزش و زادوولد گواهی صادر کند.

 مردم این روستا با آِب کولر صورتشان •
را می شویند!

بوشهر: رئیــس شورای 
اسالمی روستای رستمی 
تنگســتان  شهرســتان 
گفــت: آنچــه می گویم 
اغراق نیســت و واقعیت 
منطقه است، اینجا مردم 
با آب کولر صورتشــان را 

می شویند یا وضو می گیرند، این واقعاً زیبنده منطقه ما نیست.
ســیده نفیسه ابطحی در نشست بررسی مشکالت آب شهرها و 
روستاهای شهرستان تنگستان با بیان اینکه مشکل آب عمیق 
است و نباید سطحی به آن نگاه کرد، تأکید کرد: همه مسئوالن 
آمده اند و بازدید کرده اند، تا اردیبهشــت ماه آب داشتیم ولی از 
اردیبهشت تا االن هیچ آبی نداریم. تا پیش از اسفند سال گذشته 
شاید در کل سال دو ماه آب داشتیم و بقیه آب چاه و تانکر و آب 

کولر بوده است.

ضرورت ایجاد شهرک طال در یزد•
اداره  مدیــرکل  یــزد: 
یزد  اســتان  اســتاندارد 
با اشــاره بــه پراکندگی 
گسترده واحدهای ساخت 
و عرضه طال و جواهرات، 
و  ایجــاد مجتمع  گفت: 
استان  در  طال  شــهرک 

یزد یک ضرورت اســت. محمدرضا زارع بنادکوکی اظهار کرد: با 
ایجاد مجتمع و شهرک طال، تمام سازندگان و حتی فروشندگان 
مصنوعات طال و جواهر استان می توانند در این مجموعه حضور 
یابند. وی ادامه داد: از جمله مشکالت پیش روی استاندارد یزد، 
سختی نظارت و کنترل ســازندگان طالی استان است، چراکه 
پراکندگی موجود برنامه ریزی های نظارت و بازرسی را در گاهی از 

موارد غیر ممکن و مختل می کند.

 تکذیب دستگیری دو خانواده •
در رابطه با آتش سوزی جنگل های خاییز

کهگیلویه و بویراحمد: 
و  عمومــی  دادســتان 
انقــالب کهگیلویه گفت: 
برخی اخبار در رســانه ها 
و فضای مجازی مبنی بر 
دســتگیری یا آزاد شدن 
عامالن آتش سوزی منطقه 

حفاظت شده خاییز کذب محض است.
 عبداهلل ســعادتیان خاطرنشان کرد: با دادستان محترم عمومی 
و انقالب شهرســتان بهبهان تماس گرفتم و موضوع را پیگیری 
کردم که آن مقام قضایی اظهار کرد شایعه دستگیری دو خانواده 
در این زمینه صحت ندارد و با دستور قضایی به مرجع انتظامی، 
آن خانواده ها در مرجع انتظامی حاضر شدند و هرگونه درگیری 
بین خودشان را تکذیب کردند و هر موقع که منابع طبیعی استان 
کهگیلویه و بویراحمد دلیل قانع کننده و مستنداتی در این رابطه 

داشته باشند؛ اقدام می کنیم.

 مجوز ماهیگیری در رودخانه های کرج •
و طالقان صادر نشده است

اداره حیات  رئیس  کرج: 
وحــش حفاظت محیط 
زیســت اســتان البــرز 
گفت: مجــوز ماهیگیری 
در رودخانه هــای کرج و 
طالقان هنوز صادر نشده 

است.
حشمت اهلل کشیری با اشاره به اینکه در سال جاری مجوز شکار 
و صید ماهی در رودخانه های حفاظت شده استان و سدهای کرج 
و طالقان صادر نشــده است، گفت: در حال حاضر انجام هرگونه 
صید تخلف محسوب شده و افراد متخلف بر اساس قانون جریمه 
می شوند. وی با اشاره به اینکه در سال جاری موارد متعدد انجام 
صید غیرمجاز ماهی در رودخانه کرج و منطقه حفاظت شــده 
طالقان گزارش شده است، گفت: برای تعدادی از متخلفان پرونده 

قضایی تشکیل شده است.

ساعت کار اداره ها و بانک های •
خوزستان کاهش یافت

خوزستان: ساعت کاری 
اداره ها و بانک های استان 
خوزستان از روز شنبه ۱۷ 

خرداد ماه کاهش یافت.
اطالعیــه  براســاس 
خوزستان  اســتانداری 
ســاعت کار اداره هــا و 
بانک های اســتان از شــنبه ۱۷ خرداد تا ۱5 شهریور ۱399 

کاهش یافت.
بر اســاس این اطالعیــه با توجه به پیش بینی شــرکت برق 
منطقه ای خوزســتان تصمیم گرفته شد ساعت کار اداره های 
خوزســتان از ۱۷خرداد تا ۱5 شهریور سال جاری از ساعت ۷ 
تا ۱3 باشد و اداره هایی که این مصوبه را رعایت نکنند با آن ها 

برخورد می شود.
همچنین ساعت کاری بانک ها نیز روزهای شنبه تا چهارشنبه، 
ســاعت ۷:30 تا ۱2:30 خواهد بود و ســاعت کاری روزهای 

پنجشنبه نیز از ساعت ۷:30 تا ۱۱:30 است.

 بازگشایی بازار دام بوکان •
غیرقانونی است

شــبکه  رئیس  مهاباد: 
دامپزشکی بوکان با بیان 
اینکه میدان دواب بوکان 
به دلیل شــیوع بیماری 
شــده  تعطیل  کرونــا 
اســت، گفت: بازگشایی 
بازار  ایــن  خودســرانه 

غیرقانونی بوده و با عامالن آن برخورد خواهد شد.
اسماعیل محمدیانی عنوان کرد: میدان دواب این شهرستان 
که به دستور ستاد پیشگیری از کرونای بوکان بیش از سه ماه 
قبل تعطیل شده بود، با ورود غیرقانونی عده ای برای خرید و 

فروش دام به صورت غیرقانونی فعال شده است .
وی افزود: میدان دواب شهرســتان بوکان یک بازار ســنتی 
فروش دام است که عالوه بر یک ورودی اصلی، هشت ورودی 

فرعی نیز دارد که کنترل آن بسیار مشکل است.

آتش سوزی های عمدی موجب •
بازگشایی بوستان های اهواز شد

معــاون  خوزســتان: 
خدمات شهری شهرداری 
اهواز از پایان خاموشی و 
محدودیت های کرونایی و 
بازگشایی پارک های شهر 

خبر داد.
علیرضا عالی پوراظهار کرد: 
بنا به دستور استاندار خوزستان، از روز پنجشنبه گذشته به تدریج 
روشنایی پارک های اهواز آغاز شده است. محدودیت های ترافیکی 

در ورودی پارک ها نیز رفع شده و پارک ها بازگشایی شده اند.
وی با اشــاره به وقوع آتش ســوزی های عمدی در پارک های 
اهواز در هفته گذشــته، گفت: در مدت خاموشــی پارک ها، 
خسارت هایی به تأسیسات پارک های ساحلی اهواز وارد شده 
است. در مجموع حدود 300 هکتار پارک ساحلی در اهواز وجود 
دارد که خاموشی پارک ها، مشکالتی در نگهداری از آن ها ایجاد 

کرده بود.

 بازگشت محدودیت های کرونایی •
به کرمانشاه

اســتاندار  کرمانشاه: 
کرمانشاه فعالیت تمامی 
را  عروســی  تاالرهــای 
ممنوع اعالم کرد و گفت: 
بازارچه جوانــرود نیز از 
شنبه به مدت یک هفته 

تعطیل است.
هوشنگ بازوند در نشســت ستاد استانی مدیریت و  مقابله با 
بیماری کرونا، اظهار کرد: نظارت بر اجرای صحیح پروتکل های 
بهداشــتی برای حفظ سالمت مردم تشــدید می شود و هیچ 

غفلتی در مراقبت از سالمت مردم پذیرفته نیست.
وی مشارکت مردم و رعایت توصیه های بهداشتی برای کنترل 
و  مهار بیماری کرونا را ضروری خواند و گفت: تمام نقاط استان 
باید تحت رصد دقیق باشند؛ هرجا عالمت نگران کننده ای دیده 

شد باید نسخه ویژه آن در اسرع وقت آماده و اجرا شود.

پس از گذشت 16 سال 

قطار اردبیل - میانه یک سال دیگر تأخیر دارد!
اردبیل: رســیدن قطار به هــر منطقه ای در 
کشور تاکنون منشأ توسعه و خیروبرکت بوده 
اســت، از همین رو مردم اســتان اردبیل نیز 
سال هاست چشم انتظار رسیدن خط آهن به 

این استان هستند.
عملیات اجرایی راه آهن اردبیل - میانه به طول 
۱۷3 کیلومتر در سال ۸3 شروع  شد و اگرچه 
قرار بود در مدت ســه ســال به بهره برداری 
برسد، اما متأسفانه این قول عملی نشد و بیش 
از ۱6ســال مردم این اســتان را چشم انتظار 

گذاشته است. 
بســیاری از تجار اردبیلــی و از همه مهم تر 
تولیدکنندگان شهرک صنعتی سال هاست در 
انتظار رســیدن قطار هستند، انتظاری که در 
حال حاضر افزون بر ۱6 سال به درازا کشیده 
شــده اســت و هنوز قطاری به این ایستگاه 

نرسیده است.
عملیات اجرایی راه آهن اردبیل - میانه در سال 
۸3 شروع  شد و در این مدت بارها مردم استان 
وعده های تحقق نیافته بسیاری برای افتتاح آن 
شــنیده اند، اما به دالیل مختلف به سرانجام 

نرسیده است.
زمانی که این پروژه در ســال ۸3 وارد مرحله 
اجرایی شــد قرار بود در مدت ســه سال به 
بهره برداری برسد که متأسفانه این قول عملی 

نشد.
پــروژه راه آهن اردبیل هرچند برای مردم این 
استان نان وآبی نداشته است، اما در سال های 
گذشته برای بسیاری از نمایندگان و مسئوالن 
به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی و یا محل 

نقد دولت کاربرد بسیاری داشته است.

وعده مسئوالن برای افتتاح س
اکبر بهنامجو، اســتاندار اردبیل سال گذشته 
بابیان اینکه با تزریق اعتبارات از ســوی بانک 
ملی جهــش و امیدواری بســیار بزرگی در 
تکمیل راه آهن ایجاد شــده است، اظهار کرد: 
با تزریق منابع مالی جدید از سوی بانک ملی 
این طرح شتاب گرفته و در حال حاضر تمام 
پیمانکاران فعال  شــده و کارها به خوبی پیش 

می رود.
وی بابیان اینکه در میادین بســیج و وحدت 
اردبیل تابلو روزشــمار راه آهن نصب  شده تا 
مــردم از مراحل اجرایی طــرح اطالع کافی 
داشته باشند، ادامه داد: افتتاح این طرح را در 
دهه فجر 99 به مردم نوید داده ایم و امید است 

در موعد مقرر تحقق یابد.

بهنامجو حتی از توسعه بیشتر و فراتر از مرز ها 
خبر داده و می افزاید: اتصال راه آهن اردبیل - 
مغان به خط ریلــی جمهوری آذربایجان نیز 
مــورد توافق مقام های دو کشــور قرار گرفته 
و جزو طرح های اجرایی در ســال های آینده 

خواهد بود.

تمدید وعده احداثس
در حالی که سال گذشته مسئوالن همزمان با 
آغاز دهه فجر وعده دادند که 22 بهمن سال 
99 این طرح به مرحله پایانی نزدیک می شود 
اما معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل  و نقل کشــور می گوید: پروژه راه آهن 
اردبیل- میانه تا ســال ۱۴00 تکمیل و آماده 

بهره برداری می شود. 
عباس خطیبی در بازدید از عملیات ریل گذاری 
راه آهن اردبیل – میانه، افزود: در این مسیر ۱۷3 
کیلومتری عملیات زیرسازی بیش از ۸5 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
 وی اظهــار کرد: در بحث روســازی نیز حدود 
۷ درصد پیشرفت فیزیکی داریم و همه قطعات 

براساس جدول زمان بندی شده پیش می رود.

اختصاص منابع قابل توجه س
وی با بیان اینکه منابع مالی بسیار خوبی برای 
این پروژه اختصاص داده شــده، گفت: بیش 
از هزار و ۷0 میلیــارد تومان برای این پروژه 

اعتبار در نظر گرفته شــده 
و در موعد مقرر پیمانکاران 
مطالبات خــود را دریافت 

می کنند.
و  ساخت  شــرکت  معاون 
حمل   زیربناهای  توســعه 
و نقل کشــور ادامه  داد: در 
پــروژه راه آهــن اردبیل - 
میانه تا کنون ۱3 کیلومتر 
ریل گذاری شده و براساس 
برنامه هر ماه ۸ کیلومتر به 
این میزان افزوده می شــود 
و در صــورت افزایش نوبت 
کاری و پشــتیبانی به ۱۷ 

کیلومتر نیز می رسد.

اصرار مسئوالن در تکمیل این پروژهس
خطیبی با اشــاره به اینکه اســتاندار اردبیل 
و دولت برای اجرای ایــن پروژه طبق برنامه 
زمان بندی مصمم هســتند، گفت: همزمان 
در هفت نقطه دیگر کشور پروژه راه آهن اجرا 
می شــود و باید در اسرع وقت پشتیبانی الزم 

این پروژه ها صورت گیرد.
وی تصریح  کرد: برای تکمیل این پروژه بزرگ 
بانک ملی، وزارت راه و شهرســازی، معاونت 
ســاخت و توســعه راه آهن به ویژه استاندار 
اردبیل نهایت تالش خود را برای جذب اعتبار 

مورد نیاز و پشتیبانی پروژه به 
کار بسته اند.

دستور کار دولت س
ســاخت  معــاون شــرکت 
از  راه آهــن  توســعه  و 
اختصاص3۴0 میلیارد تومان 
برای پروژه راه آهن اردبیل - 
میانه در سه ماه گذشته خبر 
داد و افزود: تزریق این مبلغ 
در زمان کوتاه و در نیمه اول 
سال کم سابقه بوده و نشان 
برای  دهنده اهمیت پــروژه 
دولت است به طوری که در 
دو ســال گذشته بیش از 6۷0 میلیارد تومان 

برای این پروژه هزینه شده است.
او با بیان اینکه راه آهن اردبیل یکی از 9 پروژه 
ریلی اولویت دار کشور است، گفت: این پروژه 
یکی از پروژه های مهم مرکز ســه استانی که 
در دســتور جدی دولت قرار دارند، اســت و 
در ایــن پروژه حتی در جریان کرونا با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی تمام کارگاه ها با تمام 

ظرفیت فعالیت کردند.
عباس خطیبی به همراه اســتاندار اردبیل از 
بخش های مختلف راه آهــن اردبیل -  میانه 
بازدیــد کــرد و از نزدیک پیشــرفت کار و 

مشکالت موجود را مورد ارزیابی قرار داد.

عملیات اجرایی 
راه آهن اردبیل-  

میانه در سال ۸۳ 
شروع  شد و اگرچه 

قرار بود در مدت سه 
سال به بهره برداری 

برسد، اما متأسفانه 
این قول عملی نشد

بــرشبــرش
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کرج: جاده زیبای چالوس و رودخانه پرطراوتش که خاطره خوش 
سفر را برای خیلی از ما ایرانی ها تداعی می کند این روزها خبرهای 
خوبی را مخابره نمی کند و متأســفانه شــاهد حوادث تلخی در 

پیرامون آن هستیم. 
همراهی رودخانه با جاده، پیچ وخم های فراوان، مسیر کوهستانی 
و طبیعت زیبا همه وهمه کافی اســت تا خیلی ها برای رسیدن 
به دریای خزر و جنگل های شــمال این مسیر را انتخاب کنند تا 
سفرشان از همان آغاز با طراوت و جذابیتی دوچندان همراه شود. 
اما این جاده در کنار همه زیبایی های خود مشکالتی را هم در خود 

دارد که گاهی کام مسافرانش را تلخ می کند. 
در سال جاری به واسطه میزان قابل توجه بارندگی ها جریان آب 
در رودخانه کرج و دیگر رودخانه ها نســبت به سال های گذشته 
شــدیدتر و صدالبته خروش و شدت آن جذابیتی فریبنده برای 
مردم و مســافران ایجاد کرده است. همین موضوع سبب شده از 
ابتدای سال تاکنون تعداد ۱۴ نفر از هموطنان ما جان خود را در 

این رودخانه  ها از دست بدهند.

افزایش آمار غرق شدگی س
در همین راستا مسئول روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان 
البرز با اشاره به جان باختن تعدادی از هموطنان در رودخانه کرج 

و سایر رودخانه های البرز، گفت: پا گذاشتن به داخل رودخانه های 
البرز با مرگ همراه اســت، از این رو به مردم و گردشگران توصیه 
می شــود هرگز به حاشــیه این مکان ها نروند و اگر می خواهند 
نظاره گر جلوه های طبیعی باشــند از فاصله مناســب به تماشا 

بنشینند.
عباسعلی کیخایی افزود: متأسفانه بسیاری از گردشگران کشور در 
حاشیه رودخانه و سد کرج و سایر رودخانه های استان البرز مانند 
رودخانه طالقان، برغان و کردان به گردش و تفرج می پردازند که در 

این روزها شمار حوادث غرق شدگی افزایش یافته است.

مرگ درکمتر از نیم دقیقهس
وی با تأکید بر این موضوع که گردشــگران بــا پرهیز از ورود به 
حاشیه این مکان ها، روند حوادث مرگبار را در رودخانه ها متوقف 
کنند، ادامه داد: کاهش شــدید دما و شــدت جریــان آب این 
رودخانه های کوهستانی، مجال فرار از مرگ را از افراد بی احتیاط 
سلب می کنند و در مدت زمان کمتر از 20 ثانیه جان گردشگران 

را به مخاطره می اندازند.
مســئول روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان البرز تأکید 
کرد: محدوده های کم عمق و عمق زیاد در رودخانه کرج و سایر 
رودخانه های استان مخاطره آمیز است و گردشگران فکر ورود حتی 
به مکان های کم عمق آب را از ذهن خود پاک کنند، چراکه دمای 
پایین آب و وجود رسوبات فراوان بیشترین عامل  مخاطرات این 
رودخانه هاست. وی یادآور شد: از آنجا که رودخانه های کوهستانی 
البرز حاصل ذوب شــدن تدریجی برف ها و یخچال های طبیعی 
است، دمای آب این رودخانه ها پایین بوده و با پا گذاشتن به داخل 
آب رودخانه بالفاصله رگ های بدن دچار انقباض شده و فرد تعادل 

خود را از دست می دهد و سرانجام به کام مرگ می رود.
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۴ مورد حادثه غرق شدگی 
در رودخانه های البرز ثبت شده که بیشترین حوادث در رودخانه 

کرج بوده است.

از ابتدای سال تاکنون

رودخانه های البرز جان 14 نفر را گرفتند
گزارشگزارش

7825zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. داستانی نوشــته »محمدرضابایرامی« 
کــه روایتگــر روزهــای پایانــی جنگ 
اســت- نمونــه خــروار 2. از چهارعمل 
امریکایی  رجحــان-  ریاضیــات-  اصلی 
3. ســند- رشــته کوه مرتفع امریکایی- 
بلیــغ و رســا ۴. از نیروهــای چهارگانه 
 ارتشــی- دچار اختالل شده- نت چهارم 
دادن  دشــنام  صدمــه-  و  آســیب   .5
-  ناگزیــر- خوردنــی دردآور 6. اعتقاد 
به تعدد خدایان- دشــمن سرســخت- 
لیبــی  رســمی  خبرگــزاری   آســان- 
 ۷. بریان شــده- کمــی- فریادکشــیدن 
۸. گوش دادن- تقلب کردن- تورات شفاهی 
 9. از جراید- نخســت- اســیر و گرفتار 
۱0. نوعی اسباب بازی کودکانه- بی خطر- 
زدنــی مضر بــه ســیگار- خودروســاز 
ورشکســته کره ای ۱۱. اشاره به نزدیک- 
 ده و قلعــه کوچــک- آرواره- رود آرام 
۱2. یکی از دو جنس- اقل- عطرشیرینی 
۱3. از حشره کش ها- پرنده ای در دست 
مقنی- بچه محل آبادانی ۱۴. گوشه گیری 

کــردن- ســرزمین- دردهــا ۱5. عضو 
تنفس- دیرینه شناسی

۱. جمع مکســر امت- سلسله حکومتگر 
ایرانی قبل از اسالم - مخفف اگر 2. مزه 
عجول- عنصرگرافیت که یکی از نرم ترین 
مواد اســت- خرابــی 3. نامدار- شــهر 
مدفن امام جــواد »ع«- طعم ۴. خدای 
تاکستان یونان باســتان- از مشهورترین 
فوتبالیســت های ایتالیا و جهــان با نام 
متحرک  جعبــه  »روبرتــو«-  کوچــک 
میز 5. شــتر تازی- نقــش هنری- نادر 
6. جملــه دســتوری- مــردن از غصه- 
تراکتــور ۷. چندین  امریکایی  مختــرع 
خزینــه- یکدندگی- نام پســرانه فرنگی 
۸. واکنــش تکرارشــونده عصبی- یاری 
جســتن- بتی در جاهلیت 9. خوراکی از 
بادمجان- نوعی حلوا - خودروساز معتبر 
ژاپنی ۱0. خواهر مادر- گونه برجســته- 
پســوند آغشــتگی ۱۱. واحد ســنجش 
شدت زلزله- پوســتین- تن پوش آخرت 

۱2. طایفه- دلربا- ســیاره زحل ۱3. لیست غذای 
رســتوران- اداره جاتی- زانــوی در ۱۴. چاک دادن 
 و پاره کردن- بســیار دوســتدار- ابریشم ناخالص 
۱5. خط کــش آقــای مهندس- نوعی ســاز بادی 
دســتی شستی دار با ســطح مورب متحرک در دو 

طرف و بدنه فانوسی- اندکی

  افقی

  عمودی
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