
دستگیری زورگیر با ُکلت قالبیپمپاژ امید در»غیزانیه«   

 4 سال انتظار برای اجرای طرح آبرسانی 
به این بخش در شرق اهواز به پایان رسید 

 فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه حضرت مسلمj خبر داد

 بخش غیزانیه در شــرق اهواز، ۹۶ روستا داشت که 
بعضی از آن ها خالی از سکنه شده و اکنون تعداد آن ها 
به حدود ۸۰ روســتا با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت 
رســیده است.این بخش سال هاســت با کمبود آب 
 دست و پنجه نرم می کند و بسیاری از مردمان آن نیاز 
خود و دام های منطقه را با خرید آب توسط تانکرهای 

سیار برآورده می کنند...

سرهنگ پاســدار شــریف از انجام چند سلسله 
عملیات توسط نیروهای مقاومت بسیج در حاشیه 
شــهر مشهد و دســتگیری یک زورگیر، عامالن 
تخریب اموال عمومی و ... خبر داد.فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم )ع( در تشریح 
ماجرای دســتگیری افراد شرور و مخالن نظم و 

امنیت عمومی به قدس ...
.......صفحه ۳ .......صفحه 4 
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آستان قدس با تمام قوا با دانشگاه علوم پزشکی همکاری داشته است
مردم همچنان بالتکلیف  هستند

فروش 30 درصد سهام 
عدالت فعالً در مرحله 
ثبت سیستم بانک ها!

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 جشن مشهدی ها
 برای بچه های بی سرپرست

»بچه مهندس«ها 
حامی »کودکان کار«

به همــت بزرگ تریــن مؤسســه نگهداری کــودکان 
بی سرپرست در کشور و با قدردانی از عوامل سریال بچه 
مهندس، مراســم بزرگداشــت روز جهانی مبارزه با کار 

کودکان در مشهد برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار ما، در این مراســم که عصر جمعه 
گذشته و به مناســبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان 
در محل آموزشگاه افشارنژاد جاهدشهر وابسته به مؤسسه 
گلســتان علی مشــهد با حضور شــماری از مسئوالن، 
کارگــردان، بازیگــران و جمعی از عوامل ســریال بچه 
مهندس و کودکان زیر پوشــش مؤسســه گلستان علی 
برگزار شد؛ در اقدام جالب و معناداری؛ کودکان گلستان 
علی در ردیف اول روی صندلی های مراسم مستقر شده 
و مسئوالن و سایر حاضران در ردیف های بعدی استقرار 
یافتند. در این مراســم نماینده مردم مشهد در مجلس 
از مؤسســه گلســتان علی به عنوان یکی از مؤثرترین و 
فعال تریــن مجموعه هــا در عرصه حمایــت از کودکان 
بی سرپرست کشور یاد کرد و گفت: اعتماد؛ رمز موفقیت 
مؤسسه گلستان علی است و درخشش این مجموعه در 
میان صدها خیریه کشوری به دلیل جلب اعتماد شایسته 

جامعه است و دست مریزاد دارد...

دکتر بحرینی نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در ستاد مبارزه با کرونای استان پس از جلسه ویدئوکنفرانسی با رئیس جمهور:

.......همین صفحه

گفت و گوی قدس با اهداکنندگان 
مستمر این مایع حیاتی

زنی قهرمان با 85 
نوبت اهدای خون

تا همین چند وقت پیش هر آنچه مردم از سهام عدالت بهره برده بودند 
واریز چند مرحله ای ســودی بوده که دولت حساب و کتاب کرده و به 
حساب دارندگان این سهام واریز کرده است. از اواسط دهه ۸۰ که سهام 
عدالت به مردم واگذار شد موضوع فروش و واگذاری آن به غیر گرچه 
هر از چندگاهی مطرح می شد اما از ابتدای سال جاری این بحث شکل 

جدی و عملی به خود گرفت...

در ماه های اخیر و با شیوع کرونا بارها از سوی متولیان سازمان انتقال 
خون استان خراسان رضوی نسبت به کاهش ذخیره های خونی هشدار 

.......صفحه 2داده شده است. چنان که گفته می شود ...

معاون بهزیستی استان در گفت وگو با قدس: 
 تغییری در شهریه مهدهای •

کودک رخ نداده است 

قدس آنالین: معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان خراسان رضوی گفت: از روز گذشته طبق مصوبه 
ســتاد ملی کرونا مهدهای کودک در خراسان رضوی 

بازگشایی شدند.
غالمحسین حقدادی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: مهدهای کودک باید دســتورالعملی که توسط 
دانشگاه علوم پزشــکی و سازمان بهزیستی در ارتباط 
با رعایت موارد بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع 
کرونا تهیه شده و به تمام مهدهای کودک سطح استان 
نیز ابالغ شده است را رعایت کنند.وی با بیان اینکه نرخ 
شهریه مهدهای کودک همانند گذشته و بدون تغییر 
خواهد بود،  افزود: همچنین از طرف دولت تسهیالتی 
بــرای مهدهای کودک به منظور جبران قســمتی از 
خســارت ها و هزینه های تحمیل شده به آن ها به ویژه 
در موضوع پرداخت حقوق کارکنان در نظر گرفته شده 
است؛ به طوری که هر مهد کودک می تواند به ازای هر 
کارمنــدی که بیمه و حقــوق آن را پرداخت و در این 
مدت تعدیل نکرده باشــد با نام نویسی در سامانه کارا، 
۱۶میلیون تومان تسهیالت با نرخ ۱2درصد دریافت کند. 

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی 
عنوان کرد

 مرگ ۵۸ نفر بر اثر غرق شدگی •
در سال گذشته 

ایسنا: مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت: 
در ســال گذشته ۵۸ مورد غرق شدگی در استان ثبت 

شده که ۱۰ مورد آن مربوط به خردادماه بوده است. 
دکتر سیدآریا حجازی در خصوص موارد غرق شدگی 
استان خراسان رضوی در سال ۹۸ اظهار کرد: با توجه 
به آمار سال گذشته در مجموع ۵۸ مورد غرق شدگی 
در استان خراسان رضوی داشتیم که از این موارد 4۷ 

مورد آقایان و ۱۱ مورد خانم ها بوده اند. 
وی ادامه داد: بیشــترین موارد غرق شــدگی اســتان 
خراسان رضوی در ســال گذشته مربوط به خردادماه 
بوده که در این ماه ۱۰ مورد غرق شــدگی ثبت شده 
اســت و پس از آن تیرماه با ۹ مورد بیشــترین موارد 
را به خود اختصاص داده اســت. در تابستان سال ۹۸ 
نیز در مجموع 2۱ مورد غرق شــدگی ثبت شــده که 
بیشتر از سایر فصل های این سال است. کمترین موارد 
غرق شدگی نیز مربوط به ماه های آذر و دی با دو مورد 

ثبت شده است. 

  مرگ۲ کودک مبتال به کرونا •
در تربت جام 

ایرنا: رئیس دانشــکده علوم پزشکی تربت جام گفت: 
در ســه روز گذشته دو کودک مبتال به کرونا در مراکز 

درمانی این شهرستان جان خود را از دست دادند. 
دکتر محمدرضا افکار اظهار کرد: میزان شیوع و بستری 
بیماران مبتال به این ویروس در این شهرستان در چند 

روز اخیر گسترش یافته که نگران کننده است.
وی ادامــه داد: بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی 
تربت جام بیشــتر دارای عالیمــی همچون دل پیچه، 
سرگیجه، دل درد، اسهال و استفراغ هستند که در این 

مراکز بستری می شوند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام، عفونت سیستم 
بدن، تنگی نفس، تشنج ناشــی از تب و اختالل های 
قلبی را از مهم ترین علل فوت کودکان مبتال به ویروس 

کرونا اعالم کرد.
وی گفت: مردم با اســتفاده از ماســک، شستن مکرر 
دست ها، عدم حضور در تجمعات و اماکن شلوغ و عدم 
تماس با افرادی که سرفه و عطسه می کنند، سرایت این 

ویروس را به حداقل برسانند.

خبرخبرخبرخبر

قدس آنالین- رضا طلبی: معاون سیاسی، اجتماعی 
فرمانداری مشــهد گفت: سلب عضویت عضو شورای 
اسالمی شهر مشهد و حضور یکی از اعضای علی البدل 
این شــورا ابتدا باید در هیئت رســیدگی به تخلفات 

شوراهای اسالمی خراسان رضوی بررسی شود. 
احمد ریــواده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
اگرچه حکم قضایی یکی از اعضای شورای اسالمی شهر 
مشهد صادر شده است اما برای سلب عضویت نامبرده 

از شورا و حضور یکی از اعضای علی البدل، موضوع ابتدا 
باید در هیئت رسیدگی به تخلفات شوراهای اسالمی 

استان بررسی و در این زمینه تصمیم گیری شود.
وی تصریح کرد: از هفته گذشته که این رأی قضایی 
صادر شــد موضوع به این هیئت اعالم شد تا در بازه 
زمانــی قانونی ۱۵روزه نظر خود را مبنی بر تأیید این 
رأی و محرومیت این فرد از عضویت در شورا و حضور 

یکی از اعضای علی البدل اعالم کند.

معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری مشهد گفت: پس 
از اعــالم نظر این هیئت و تایید محرومیت این فرد از 
شورای اسالمی، فرماندار به عنوان رئیس هیئت حل 
اختالف شهرستان مشهد از عضو علی البدل اول شورای 
اسالمی مشهد دعوت خواهد کرد تا در صورت داشتن 

شرایط الزم در این شورا حضور پیدا کند.
ریواده افزود: در صورتی که عضو اول علی البدل شرایط 
الزم را نداشته باشد به ترتیب شرایط افراد بعدی مورد 

بررســی قرار خواهد گرفت تا یکی از آن ها به شورای 
اسالمی شهر مشــهد معرفی و جایگزین فرد محروم 

شده از شورا شود. 
وی با بیان اینکه این هیئت متشکل از افرادی همچون 
نماینده دستگاه قضایی و نماینده مجمع نمایندگان 
استان اســت، ادامه داد: انتظار می رود این موضوع تا 
پایان هفته آینده تعیین تکلیف شود و شورای اسالمی 
شهر مشهد با حضور ۱۵عضو فعالیت خود را ادامه دهد.  

مهر: مدیرعامــل اتحادیه مرغــداران مرغ تخم گذار 
خراسان رضوی علت افزایش قیمت تخم مرغ را کشتار 
مرغ تخم گذار اعالم کرد و گفت: ســتاد تنظیم بازار 
کشور قیمت تمام شده تخم مرغ در سال ۹۹ را اعالم 
نکرده است.سیدحسین موسوی نژاد با اشاره به افزایش 
قیمت تخم مرغ، یکی از دالیل افزایش قیمت را کمبود 
نهاده و همچنین وجود مشــکالتی برای تهیه نهاده 
عنوان کرد و گفت: تنها راه تهیه نهاده برای مرغداران 
از طریق ســامانه بازارگاه نهاده های دامی است که در 

دست وزارت جهاد کشاورزی است.
وی همچنین گفت: مرغ تخم گذار روزانه حدود ۱۰۰ 
گرم نهاده مصرف می کند و متأســفانه مقدار نهاده ای 

که وزارت جهاد کشــاورزی به استان خراسان رضوی 
اختصاص داده خیلی کمتر از مقدار مصرفی است، در 
نتیجه مرغداران از ابتدای سال تاکنون به دلیل عدم 
توانایی تهیه نهاده، به ناچار مرغ های تخم گذار خود را 

که باید مولد باشند، راهی کشتارگاه کردند.
موســوی نژاد همچنین بیان کرد: در نتیجه کشــتار 
مرغ تخم گذار ســبب کاهش جمعیت مرغ تخم گذار 
و همچنین کاهش تولید اســت کــه حاصل آن نیز 
افزایش قیمت تخم مرغ خواهد بود. وی در ادامه افزود: 
متأسفانه در وزارت جهاد کشاورزی یکسری تبعیض ها 
بین شرکت های خصولتی یا نیمه دولتی با شرکت های 
خصوصی وجود دارد؛ به عنوان مثال شــرکتی که در 

سطح کشــور ارتباطاتی را با بخش های دولتی داشته 
است توانسته نهاده های مناسب و بیشتری را دریافت 
کند، اما در هر حال مشــکل کمبود نهاده گریبانگیر 
بیشتر تولیدکنندگان است.وی در ادامه تصریح کرد: 
در صورتــی که دولــت ارز یارانــه ای و تخصیص ارز 
دولتی را حذف کند، قیمت تمام شده تخم مرغ برای 
مرغداران 2۰ هزار تومان خواهد بود.مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران مرغ تخم گذار خراسان رضوی همچنین بیان 
کرد: در سال گذشته دولت تخم مرغ را از مرغداران به 
ازای هــر کیلوگرم ۷هزار و ۵۰۰ خریداری و با قیمت 
۸هــزار و ۹۰۰ تومان، که قیمت مصرف کننده بود در 
بازار عرضه می کرد اما در سال جاری که قیمت خیلی 

از مــواد و اجناس نظیر داروهای دام و مکمل های آن 
دچار افزایش قیمت شده هنوز ستاد تنظیم بازار کشور 
قیمت تمام شده تخم مرغ را اعالم نکرده است.وی ادامه 
داد: از همین رو، مرغداران مجبور هســتند با وجود 
افزایش قیمت و هزینه تولید مرغ باز هم تخم مرغ را به 
همان قیمت ۷هزار و ۵۰۰ تومان سال گذشته عرضه 
کنند که موجب ضرر تولیدکنندگان اســت. با توجه 
به قیمت و هزینه های تولید تخم مرغ، حداقل قیمت 
خرید تخم مرغ از مرغدار بایستی ۱۰ هزار تومان باشد.

معاون فرماندار مشهد در گفت وگو با قدس بیان کرد 
حضور عضو علی البدل در شورای شهر منتظر تصمیم هیئت رسیدگی به تخلفات 

مدیرعامل این اتحادیه:

کشتار مرغ تخم گذار دلیل افزایش قیمت تخم مرغ است

پژمان فر: دولت برنامه ای برای مسکن ندارد

 دکتر بحرینی نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در ستاد مبارزه با کرونای استان
 پس از جلسه ویدئوکنفرانسی با رئیس جمهور:

آستان قدس با تمام قوا با دانشگاه علوم پزشکی همکاری داشته است

تسنیم: نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: دولت 
برنامه ای برای مهار گرانی حوزه مســکن ندارد و آن را 
رها کرده است.پژمان فر اظهار کرد: مسئله مسکن یک 
موضوع مربوط به مشهد و استان خراسان رضوی نیست 

و در سراسر کشور شاهد هستیم که این موضوع مبتالبه 
اســت و بسیاری از اقشار با آن درگیر هستند.وی بیان 
کرد: امیدواریم مجلس نیز به موضوع مسکن ورود داشته 
باشد و بتوانیم در این حوزه اقدام مناسب را صورت دهیم.

قدس: رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
در حاشــیه جلســه ســتاد مقابله با کرونا که به 
صورت ویدئوکنفرانســی با رئیس جمهور برگزار 
شد، گفت: نگرانی ما از بیماری کرونا برای امروز 

نیست، نگرانی ما برای آینده هست.
دکتــر بحرینی اظهار کرد: ایــن فقط منحصر به 
اماکن متبرکه و صحن های مطهر رضوی نیســت 
شــاید نســبت به میانگین رفتار مردم در سطح 
جامعه در صحن های مطهــر رفتار خیلی خوبی 
باشــد، اما انتظاری که می رود فراتر از این است، 
مسئوالن آستان قدس رضوی با تمام قوا و با تمام 

انرژی با دانشگاه علوم پزشکی همکاری جانانه ای 
داشــتند، من پیشــتر این را هم تکرار کرده ام و 
بــاز هم می گویم.وی ادامــه داد: اما نگرانی خود 
ما مردم هســتیم، ما رعایت نمی کنیم و در حرم 
امام رئوف نمی شــود از قوه قهریــه برای ایجاد 
نظم بهداشتی استفاده کرد.رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد اظهار کرد: تقاضایی که من از 
مردم دارم این است که اصول اولیه ای که اکنون 
در تمام دنیا پذیرفته شــده و ســازمان جهانی 
بهداشت روی آن بسیار تأکید دارد رعایت بکنند 

تا ان شاءاهلل با مشکلی روبه رو نشویم.
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موض���وع: اصالحی���ه آگه���ی دعوت مجم���ع عمومی 
تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان رضوی
1- بررس���ی و تصمیم گیری در ارتباط با زمین شرکت 
تعاون���ی مص���رف کارکنان بان���ک صادرات خراس���ان 
رض���وی واق���ع در بل���وار فردوس���ی مش���هد واگذاری 

آستان قدس تعاونی در سال 1369
2- بررس���ی اس���ناد و مدارک اراضی ش���رکت تعاونی 

واقع در مزرعه هاشم آباد بخش 7 چناران.

شرکت تعاونی کارکنان بانک صادرات
 خراسان رضوی
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یه 
الح

اص

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه )نوبت دوم(  شرکت تعاونی مصرف 

قرارگاه منطقه ای شمالشرق نزاجا 
ب��ه اط��الع اعض��اء محترم میرس��اند جلس��ه مجمع 
عموم��ی س��الیانه نوب��ت دوم در روز س��ه ش��نبه 
مورخه 1399/04/10 ساعت 9 صبح درمحل مجتمع 
فرهنگی الغدیر واقع در انتهای بهش��تی 4 برگزار 
می گردد.  از کلی��ه اعضاء محترم دعوت می گردد 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه حضور 
بهم رسانند. در ضمن تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر 3 رای و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رای 

خواهد داشت . 
دستور جلسه :

1-ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2-تصویب صورتهای مالی سال 1398

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
4-انتخاب روزنامه رسمی

5-انتخ��اب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یک سال

ضمن��ا داوطلبان عضویت در س��مت ب��ازرس جهت 
ثبت ن��ام تا تاریخ 1399/04/05 به دفتر ش��رکت 

تعاونی مراجعه فرمایند ) از ساعت 9  الی  13 (
ع هیئت مدیره  9
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34

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



جشن مشهدی ها برای بچه های بی سرپرست

»بچه مهندس«ها حامی »کودکان کار«
احمــد فیاض: به همت بزرگ ترین مؤسســه 
نگهداری کودکان بی سرپرســت در کشــور و با 
قدردانی از عوامل ســریال بچه مهندس، مراسم 
بزرگداشــت روز جهانی مبارزه با کار کودکان در 

مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، در این مراســم که عصر 
جمعه گذشــته و به مناسبت روز جهانی مبارزه 
با کار کودکان در محل آموزشــگاه افشــارنژاد 
جاهدشهر وابسته به مؤسسه گلستان علی مشهد 
با حضور شماری از مسئوالن، کارگردان، بازیگران 
و جمعی از عوامل سریال بچه مهندس و کودکان 
زیر پوشش مؤسسه گلستان علی برگزار شد؛ در 
اقدام جالب و معناداری؛ کودکان گلستان علی در 
ردیف اول روی صندلی های مراسم مستقر شده 
و مسئوالن و سایر حاضران در ردیف های بعدی 
استقرار یافتند. در این مراسم نماینده مردم مشهد 
در مجلس از مؤسسه گلستان علی به عنوان یکی 
از مؤثرتریــن و فعال ترین مجموعه ها در عرصه 
حمایت از کودکان بی سرپرست کشور یاد کرد و 
گفت: اعتماد؛ رمز موفقیت مؤسسه گلستان علی 
است و درخشــش این مجموعه در میان صدها 
خیریه کشــوری به دلیل جلب اعتماد شایسته 

جامعه است و دست مریزاد دارد.
حجت االســام نصــراهلل پژمان فــر بــا تأکید بر 
 ارزش کار در آموزه هــای اســامی اظهار کرد: در 
آمــوزش و پرورش نیز برنامه هایی برای آشــنایی 
کــودکان و نوجوانان با مقولــه کار در عرصه های 
اجتماعی پیاده سازی شده است اما آن چیزی که با 
آن مخالفیم عدم مدیریت و نبود کنترل های الزم در 
محیط های کار برای کودکان است که تربیت و رشد 
کودکان را با خطر مواجه و به کرامت کودکان آسیب 
وارد می کند. وی افزود: کودکی که در چهارراه گل 
می فروشــد یا شیشه خودرو پاک می کند؛ کرامت 
انســانی وی دچار چالش می شود و از این رو با آن 
مخالفیم و به صورت حرفه آموزی و هنرآموزی در 

مسیر رشد و تعالی کودکان ایرادی ندارد. 
حمیدرضا پوریوسف، مدیر کل بهزیستی خراسان 
 رضوی نیز در این مراسم به غیرقانونی خواندن به 
کارگیری کودکان زیر 15 ســال در مشاغل و با 
هدف درآمدزایی اشاره کرد و گفت: میان کودکان 
کار، کودکان بی سرپرســت و کــودکان خیابانی 

تفاوت هایی وجود دارد. در خراسان رضوی اغلب 
کودکان؛ کودکان کار هستند که عمدتاً اتباع بیگانه 
بوده و کودک خیابانــی درصد خیلی کمتری از 
جامعه کودکان را تشکیل می دهد. خراسان رضوی 
از اســتان هایی است که بیشترین تعداد کودکان 

بی سرپرست یا بدسرپرست را دارد.
مدیر عامل مؤسســه گلســتان علی نیز با ارائه 
گزارشــی از عملکــرد این خیریه دربــاره پروژه 

مجتمع آموزشی افشارنژاد اظهار کرد: این پروژه 
با 27 هزار مترمربع بنای آموزشی به منظور رشد 
و تربیت کودکان به صورت شبانه روزی در منطقه 

جاهدشهر مشهد در نظر گرفته شده است. 
رضــازاده افزود: امیدواریم ســال آینده و در 
ســالروز میاد حضرت علــی)ع( با حمایت 
دکتر افشارنژاد)خیر مدرسه( که سه فاز این 
پروژه را متقبل شده اند؛ فاز اول مجموعه به 

بهره برداری برسد.

احتمال ساخت بچه مهندس4س
در ادامه مراسم سعید سعدی، تهیه کننده سریال 
بچه مهندس که به مقوله کودکان پرورشگاهی 
و کار می پردازد و با اســتقبال بینندگان رسانه 
ملی مواجه شــد؛ از حمایت های مردمی تشکر 
کرد و درباره ســاخت فصل چهارم سریال گفت: 
امیدواریم بــا حمایت های مردمی؛ فصل چهارم 

سریال ساخته شود.
علی غفاری، کارگردان مجموعه نیز اظهار کرد: 
اجازه ساخت سریال از محضر امام رضا)ع( گرفته 
شد و از آن امام همام به خاطر طلبیدن دوباره ما 
تشکر می کنم. این قول داده می شود در صورت 

ایده مناسب بچه مهندس4 ساخته شود.
حســن وارسته، نویسنده مجموعه نیز گفت: در 
ســاخت بچه مهندس4 دچار تردید بودم اما با 
بازدیدی که از مراکز مؤسسه گلستان علی داشتم 
و با دیدن فرشــته های زیر پوشــش این مراکز، 
انگیزه و انرژی گرفتم تا با قدرت وارد فاز چهارم 

سریال بشوم.
مهشــید جوادی، بازیگر نقــش مرضیه در بچه 
مهندس نیــز با اظهار خشــنودی از حضور در 
گلستان علی تصریح کرد: تا امروز نتوانسته بودم 
از نزدیک و به طور مستقیم از مؤسسه های این 
چنینی بازدید داشــته باشم اما این توفیق امروز 

حاصل شد.
سعید کریمی، بازیگر نقش مسعود در این سریال 
با قدردانی از مردم به علت اقبال به ســریال بچه 
مهنــدس بیان کرد: در بازدید از گلســتان علی 
متوجه شــدم این ســریال مورد اقبال کودکان 

مؤسسه قرار گرفته و از این نظر خوشحالم.

هیجان زده امس
روزبــه حصــاری، بازیگر نقش جواد جــوادی نیز 
در میان تشــویق حاضران اظهار کرد: از اینکه در 
 جمع کودکان گلســتان امام علــی)ع( و میهمان 
امام رضا)ع(- که هر چه این کشــور دارد به برکت 
حضور ایشان است- هســتم؛ هیجان زده ام. امروز 
مهری در دلم جاری شد که عمق آن زیاد است و آن 
حضور در میان کودکان مؤسسه امام علی)ع( است.

اهدای زندگی•
بیســت و پنجم خردادماه همزمان بــا چهاردهم ژوئن به  
عنوان روز جهانــی اهداکنندگان خون نام گذاری شــده 
است. شــعار جهانی امسال برای این روز نیز »خون سالم 
برای همگان« عنوان  شده و این در حالی است که امسال 
برخاف بیشتر سال های گذشــته بر اساس آنچه مدیران 
سازمان انتقال خون کشورمان اعام کرده اند، میزان ذخایر 
خونی به ویژه در خراسان رضوی و مشهد مقدس، وضعیت 

خوبی ندارد.
این مســئله به خصوص با شــیوع بیماری کرونا و ترس 
اهداکننــدگان از ابتا به این بیماری در پایگاه های انتقال 
خون از یک  طرف و افزایش میزان نیاز بیماران به خون از 
ســوی دیگر، شرایط ویژه ای را به وجود آورده که با وجود 
تاش های مسئوالن و رسانه ها در افزایش آگاهی عمومی 
نسبت به بی پایه بودن شــایعات مطرح  شده و نیز رعایت 
دقیق تمامی پروتکل های بهداشــتی در پایگاه های انتقال 
خون، باز هم نتوانســته کمک زیادی بــه جبران کمبود 
این مایه حیات کند. در حالی  که نبود جایگزین مناســب 
برای ایــن مایه حیات، محدود بودن مدت  زمان نگهداری 
خون و فراورده های خونی، همیشــگی بودن نیاز به خون 
و فراورده های آن ســبب شده تا اهدای خون از اهمیت و 

جایگاه ویژه ای برخوردار شود.
از ســوی دیگر همه روزه، در سراســر شــهر و کشورمان 
بســیاری از افراد به خون و فراورده هــای خونی نیاز پیدا 
می کنند. از بارزترین موقعیت هایــی که در آن نیاز مبرم 
به خون پیدا می شــود، می توان به هنــگام بروز حوادث 
طبیعی، تصادفات رانندگی، سوختگی ها و اعمال جراحی 
اشــاره کرد. بیماران سرطانی هم از مصرف کنندگان خون 
و فراورده های آن هستند و بسیاری دیگر از بیماران مانند 
بیماران تاالسمی و هموفیلی نیز ناگزیرند برای بهره مندی 
از یک زندگی نســبتاً طبیعی، تمام عمر به شــکل منظم 

خون یا فراورده های خونی دریافت کنند.
با وجود پیشرفت های چشــمگیر در زمینه علم پزشکی، 
هنوز هیچ  گونه جایگزینی برای خون ســاخته نشده است 
و فقط خونی که توســط انسان های نیکوکار اهدا می شود، 

می تواند جان انسان های دیگر را از مرگ نجات بخشد.
تحقیقــات نشــان داده اهدای مکــرر خون، بــه میزان 
 زیــادی فرد اهداکننــده را در برابر ابتا بــه بیماری های 
قلبی- عروقی محافظت می کند، همچنین اهدای خون نه  
تنها برای افراد سالم زیانی ندارد، بلکه موجب جلوگیری از 
ابتای آن ها به بیماری ها نیز می شود، ضمن اینکه سیستم 
خون سازی بدن به  گونه ای است که با افزایش جریان خون 
در بــدن، در مدت کوتاهی این مقدار خون اهدا شــده را 

جایگزین می کند.
حال با توجه به این واقعیت که انتقال خون، ســاالنه جان 
میلیون ها نفــر را نجات می دهــد و محصوالت خونی در 
مدیریت صحیح مادرانی که از خون ریزی مرتبط با بارداری 
یــا زایمان رنج می برند، کودکانی که به کم خونی شــدید 
به دلیل ماالریا و یا ســوءتغذیه مبتا هســتند، بیمارانی 
کــه اختاالت خونی و مغز اســتخوان، اختــاالت ارثی 
هموگلوبین و نقص سیســتم ایمنی دارند، قربانیان تروما، 
موارد اورژانســی، بحران ها، تصادفات و همچنین بیمارانی 
که تحت درمان های پیشــرفته جراحی و پزشکی هستند، 
نقش اساسی را بر عهده دارد؛ جای تردیدی باقی نمی ماند 
افرادی که واجد شــرایط اهدای خون هستند، باید به این 
موضوع همانند وظیفه ای انســانی و اجتماعی نگریسته و 
با علم به اینکه قطرات خــون آن ها می تواند حیات بخش 
بیماران متعددی باشد، اهدای خون را به عنوان وظیفه ای 

اولویت دار در زندگی خود به  حساب آورند.

 با انجام این روش روی 32 بیمار در مشهد 
مشخص شد 

پالسماتراپی دوای درد مبتالیان به کرونا•
قدس: عضو هیئت علمی 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
مشهد با بیان اینکه روش 
پاسماتراپی برای بیماران 
مبتا به کرونا کاربرد دارد، 
گفت: تاکنون ۳2 بیمار با 
استفاده از این روش تحت 

درمان قرار گرفتند.
محسن صدیق شمسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد افزود: در پاسماتراپی دو موضوع مهم وجود دارد؛ نخست 
اینکه هر دو نفر یعنی اهداکننده و گیرنده مبتای قطعی به کرونا 
باشند و دیگر این مسئله که سطح آنتی بادی خون اهداکننده به 
حد مطلوب رسیده باشد. وی اظهار کرد: در خصوص پاسماتراپی 
در نتایج اولیه از بین 1۶ بیمار تقریباً بیش از ۶۰ درصد بهبودی 
کامل یافته و ترخیص شدند از همین رو دانشگاه پاسماتراپی را 
تمدید کرد و در مجموع ۳2 نفر تحت پاسمادرمانی قرار گرفتند 
که بیش از 7۰ درصد آن ها بهبودی کامل یافته و از آی ســی یو 
خارج شــدند. با این حال برای قضاوت در مورد تأثیر این روش 

درمانی مقایسه آن با گروه کنترل الزم است.
او افزود: هزینه های درمانی بیماری کرونا باالســت از همین رو 
روش پاسمادرمانی حائز اهمیت خواهد بود؛ عاوه بر این با توجه 
به اینکه در شهریور ماه و فصل پاییز احتماالً شاهد اوج دوباره این 
بیماری هستیم، سازمان انتقال خون فراخوانی مبنی بر دریافت 
پاسمای خون از بهبودیافتگان این بیماری اعام کرده است تا 
با جمع آوری پاسماها و فریز و ذخیره ســازی آن در دوران اوج 

بیماری از این فراورده ها استفاده شود.

آیت اهلل علم الهدی:
کمیته امداد، استوانه ای قوی برای •

اقدامات حمایتی در خراسان رضوی است
ولی فقیه  نماینده  قدس: 
در خراسان رضوی با بیان 
اینکه هیــچ قرارگاهی به 
 اندازه مشــهد و خراسان 
نبود، گفت:  فعال  رضوی 
مــردم در کنــار کمیته 
امــداد فعالیــت کردند و 
آشپزخانه ها زدند و در نهایت با محوریت کمیته امداد، کمک ها 
انجام شد؛ در واقع کمیته امداد در استان یک استوانه قوی برای 

اقدام های حمایتی است.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در دیدار با هیئت امنای کمیته امداد 
کشور با بیان اینکه عزیزان فعال کمیته امداد، جگرپاره های انقاب 
هستند، اظهار کرد: خدمات کمیته امداد به  عنوان رسیدگی خاص 
به مددجویان و نیازمندان کار روتین کمیته امداد اســت اما در 

مدت اخیر، کاری بیشتر از آن انجام گرفت.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی به اقدام های کمیته امداد 
امام خمینی)ره( خراســان رضوی اشــاره کرد و ادامه داد: آنچه 
مهم هست و در استان خراسان و عمدتاً در مشهد انجام گرفته، 
شخصیت تشکیاتی کمیته امداد هست؛ اگر بخواهیم وزن اقدام ها 
بررســی شود، اثر وزنش اگر بیشتر از فعالیت ها و تراکم خدمات 

روتین نباشد، حداقل هم وزن آن خدمات است.
وی با بیان اینکه تاکنون چندین برنامه خاص در مشهد و استان 
انجام شــده که رضایت رهبر انقاب را نیز به دنبال داشته است، 
تصریح کرد: یکی برنامه ستاد حاشیه شهر است که یک میلیون 
و 2۰۰ هزار انســان بدون مدیریت شــهری، فرهنگی و امنیتی 
زندگی می کردند، مدیریت حاشیه شهر که یک رکنش توجه به 
محرومیت زدایی از حاشیه شهر بود، با قائم بودن تشکیات کمیته 

امداد موفق شد.
آیت اهلل علم الهدی به اقدام های صورت گرفته در رزمایش مواسات 
اشــاره کرد و گفت: در رزمایش اخیر که به دستور رهبری انجام 
گرفت، ایشان دستور دادند قرارگاه های رزمایشی تشکیل شود و 
نهادهایی جمع شدند؛ سپاه، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، مرکز 
رسیدگی به امروز مساجد و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
برای اجرای رزمایش جمع شدند که محور در این قرارگاه، کمیته 
امداد بود. وی با اشــاره به همکاری موفق آستان قدس رضوی و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( در زمینه تأمین نیازمندان مشهد و 
ایجاد اشتغال، خاطرنشان کرد: در موقعیتی که تمام دستگاه های 
اقتصادی از حرکت بازمانده اند و با مشکل روبه رو هستند، کمیته 
امداد یکه و تنها در این میدان ایســتاده، در حال گسترده کردن 

فعالیت هایش است و اثرگذار عمل می کند.

کتابخانه ویژه کودکان کار در مشهد •
افتتاح شد

جلیل فخرایی: همزمان 
مبارزه  جهانــی  روز  بــا 
بــا کار کــودکان، کانون 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان خراسان رضوی 
با همکاری بهزیســتی و 
شهرداری مشهد اقدام به 

راه اندازی کتابخانه ویژه کودکان کار کرد. 
این کتابخانه با بیش از 2هزار عنوان کتاب و بازی و سرگرمی با 

هزینه 12۰ میلیون ریال برای کودکان کار راه اندازی شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی 
در مراسم افتتاحیه این کتابخانه گفت: بیشتر فعالیت های کانون، 
کتاب محور است و افتتاح این کتابخانه می تواند برای رشد فرهنگ 

کتاب خوانی و توجه به کودکان کار شروع یک حرکت باشد.
ابراهیم زره ساز در ادامه به تداوم فعالیت ها برای کودکان کار اشاره 

کرد و افزود: نباید این فعالیت ها به مناسبت ها محدود شود.
طاهره طهماســبی، مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری 
خراسان رضوی نیز ضمن تشکر از نهادهایی که در راه اندازی این 
کتابخانه تاش کردند، گفت:  کودکان کار، پیامد و معلول هستند 
و ما باید به دنبال علت ها باشیم که بخش عمده این علت ها ریشه 
در فقر خانواده ها و باورهای غلطی دارد که در جامعه حاکم است 
که با فرهنگ سازی در این خصوص می شود گام مؤثری برداشت.

غامحسین حقدادی، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
نیز ضمن تشکر از کانون پرورش فکری و شهرداری که زحمت 
راه اندازی این کتابخانه و تهیه کتاب ها را کشیدند به فعالیت های 
بهزیستی اشاره کرد و گفت: یک هزار کودک کار در سطح مشهد 

شناسایی شدند و تحت حمایت بهزیستی قرار گرفتند.
وی در ادامه به کودک آزاری اشاره کرد و افزود: کار کودک یکی از 
مصادیق آزار کودکان است. گفتنی است، کتابخانه ویژه کودکان 
کار در مؤسســه مددکاری همراز گلستان واقع در بولوار رسالت 

مشهد افتتاح شد.
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بهاره رهنما در گفت وگو با قدس:
باید از ظرفیت سینما در حمایت از کودکان کار استفاده کرد •

در حاشــیه این مراسم؛ یک هنرمند پیشکسوت سینمای ایران و از بازیگران سریال »بچه 
مهندس« در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ما درباره سینمای کودکان کار گفت: با توجه 
به خأل نشریات و کتاب های ویژه کودکان کار اما سینما توانسته است تا حدودی این خأل را 
پر کند. بهاره رهنما با توجه به اثرگذاری سینما بر مقوله کودکان کار خاطرنشان کرد: گرچه 
آثار ســینمایی خوبی در این زمینه ساخته شده، اما با توجه به ظرفیت های سینمای ایران 
راضی کننده نیست. به لحاظ فرهنگی نیز نه تنها درباره کودکان کار بلکه با توجه به فرزندآوری 
بیشتر در جامعه نیاز به فیلم های کودک مضاعف می شود و شرایط بایستی به گونه ای پیش 
رود تا تهیه کنندگان میل و رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در این سینما داشته باشند. 
این بازیگر تئاتر و ســینما با اشاره به قرارداد اخیرش با خاچیکیان درباره فیلمی مرتبط با 
کودک، درباره عاقه مندی اش به ســینمای کــودک گفت: به عنوان یک فعال اجتماعی و 
دغدغه مند مطالبات زنان و کودکان همواره تاش دارم تا در این مقوله نقش آفرینی سازنده ای 

داشته باشم. اگر کاری در این حوزه ها پیشنهاد شود خیلی زود استقبال می کنم. 
بهــاره رهنما در پایان تصریح کــرد: فردای هر جامعه ای را کودکان می ســازند. کودکان؛ 
بزرگســاالن سالم آینده جامعه هستند. این ســامت اجتماعی مادامی بدست می آید که 

کودکانمان؛ کودکی کرده باشند.

محبوبه علیپور: در ماه های اخیر و با شیوع کرونا بارها از سوی 
متولیان سازمان انتقال خون اســتان خراسان رضوی نسبت به 
کاهش ذخیره های خونی هشدار داده شده است. چنان که گفته 
می شود روند مراجعه داوطلبان در سال جاری نسبت به سال های 
گذشــته حدود 2۳درصد کاهش را نشان می دهد. این در حالی 
اســت که گروهی از داوطلبان که ما آن ها را به عنوان اهداکننده 
مستمر می شناسیم همچنان پایمردانه بر سر عهد خود برای نجات 
جان بیماران مانده اند و این همشهریان را از یاد نبرده اند. بنابراین 
تصمیم گرفتیم همزمان با روز جهانی اهدا کنندگان خون به سراغ 

تنی چند از این ایثارگران رفته و هم صحبتشان باشیم.

 24 سال است خون اهدا می کنمس
19 ساله بود که برای نخســتین بار به هنگام رفتن به حرم 
مطهر از ســر کنجکاوی به پایگاه انتقال خون سرک کشید. 
طیبه قهار که بیش از 24 ســال است داوطلبانه خونش را به 
نیازمندان هدیه داده، می گوید: ســال 1۳75 نخستین بار به 
کانکســی که به عنوان پایگاه اهدای خون در مجاورت حرم 
رضوی فعال بود، مراجعه کردم و پس از بررســی هایی معلوم 
شــد شــرایط اهدای خون را دارم. بنابراین عاقه مند شده و 

پذیرفتم. به این ترتیب از آن زمان هر ســاله سه یا چهار بار 
خون اهدا می کنم اما بر اساس سیستم ثبتی که چند سالی 

رایج شده من تا امروز 85 بار خون داده ام.
وی درباره این تصور که اهدای خون برای بانوان مشکل ســاز 
می شود نیز اظهار می کند: هیچ مشکلی در این زمینه نداشتم و 
حتی از اواخر اسفند که مسئله کرونا مطرح شد دو بار خون اهدا 
کرده ام. به نظرم بانوان نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند؛ 
چرا که در ابتدا به طور کامل وضعیت سامت داوطلبان بررسی 
می شود. باید اشاره کنم پس از ســال ها اهدای خون وقتی از 
زمان معمول این موضوع می گذرد و تأخیر در اهدای خون دارم 
احساس می کنم حالم مساعد نیست در حالی که پس از اهدای 

خون احساس سبکی کرده و روحیه ام بهتر می شود. 
قهار که مادر یک فرزند اســت درباره تشویق فرهنگ اهدای 
خون در بین بستگانش نیز می گوید: در حال حاضر پنج برادر 
دارم که به طور مســتمر اهداکننده خون هســتند و همواره 
دیگران را تشــویق می کنیم که به این امر خداپسندانه اقدام 
کنند، زیرا وقتی مقداری از خون ما می تواند جان هموطنانمان 
را نجــات دهد و امید را در خانواده هایی تقویت کند چرا باید 

این لیاقت و شایستگی را از خودمان دریغ کنیم.

بی توجهی به اهدای فراورده های خونیس
حمیدرضا اسفندیاری، یکی دیگر از اهداکنندگان مستمر خون در 
شهر مشهد نیز درباره ماجرای حضورش در این اقدام خداپسندانه 
اظهار می کند: 18 ساله بودم که برای نخستین بار خون اهدا کردم 
اما در حال حاضر 29 ساله هستم و یک فرزند دو ساله دارم. به این 
ترتیب در ابتدای امر دو سال دهنده خون بودم اما در مدت 1۰ سال 
اخیر بنا بر توصیه کارشناسان سازمان انتقال خون به اهدای پاکت 
و پاسما می پردازم. وی با اشاره به اینکه داوطلبان می توانند هر دو 
یا سه هفته پاکت اهدا کنند، ادامه می دهد: با شیوع کرونا برخی 
شهروندان نسبت به ابتا به این بیماری در پایگاه های انتقال خون 
نگران بوده و رغبت کمتری داشــتند که طبیعی به نظر می رسد. 
البته از آنجا که در این پایگاه ها قواعد و دستورالعمل های بهداشتی 
به طور دقیق رعایت می شود من بدون نگرانی در ماه های اخیر دو 
بار برای اهدای فراورده های خونی اقدام کرده ام و در روزهای اخیر 

نیز برنامه ای برای مراجعه به این پایگاه ها دارم.

گفت و گوی قدس با اهداکنندگان مستمر این مایع حیاتی

زنی قهرمان با ۸5 نوبت اهدای خون
گزارشگزارش

هاشم رســائی فر: تا همین چند وقت پیش هر آنچه مردم از 
سهام عدالت بهره برده بودند واریز چند مرحله ای سودی بوده که 
دولت حساب و کتاب کرده و به حساب دارندگان این سهام واریز 
کرده است. از اواسط دهه 8۰ که سهام عدالت به مردم واگذار شد 
موضوع فروش و واگذاری آن به غیر گرچه هر از چندگاهی مطرح 
می شد اما از ابتدای سال جاری این بحث شکل جدی و عملی به 
خود گرفت. دولت اعام کرد دارندگان سهام عدالت می توانند تا 
۳۰ درصد از ســهمی که دارند را به فروش برسانند. برای اینکه 
فروش این ۳۰ درصد عملی شود دولت شرط حضور در بانک هایی 
که شماره شبای حساب بانکی دارندگان سهام عدالت در آن قید 
شده برای طی مراحل فروش را الزامی دانست تا بعد از آن شرایط 
برای واریز وجه ۳۰ درصد ســهام به حساب دارنده سهام عدالت 
فراهم شود. در این مدت وجه ۳۰ درصدی و میزان واریزی آن به 
حساب مردم از جمله مسائلی بوده که بسیاری از مردم به دنبال 

روشن شدن آن بوده اند.
 
اعداد و ارقام متفاوت در خصوص فروش سهام عدالتس

 یکی از شــهروندان در این خصوص می گویــد: من برای فروش 
۳۰ درصد ســهام عدالت اقدام و به بانک مراجعه کردم از کارمند 
بانک که در مورد میزان واریزی سؤال کردم به طور دقیق رقمی 
به من اعام نکرد اما گفت مبلغ واریزی احتماالً 5۰۰ هزار تومان 
خواهد بــود. وی در ادامه می افزاید: ۳۰ درصد از ســهام عدالت 
 زمانی که من برای فروش اقدام کردم چیزی در حدود 2میلیون و 
7۰۰ هزار تومان بود اما وقتی رقم 5۰۰ هزار تومان را شنیدم کامًا 
نظرم عوض شد و گفتم ارزشی که برای سهام من در نظر گرفته 
 شده حدود 8 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که یک سوم آن حداقل 
2 میلیون و 5۰۰ هزار تومان باید می شد نه اینکه 5۰۰ هزار تومان. 
نمی دانم موضوع چیست که کارمند بانک مبلغ 5۰۰ هزار تومان را 

به من اعام کرده است؟

شهروند دیگری نیز در این رابطه گفت: من برای فروش ۳۰ درصد 
از ســهام عدالت که به نام خودم بود اقدام کردم. خواستم بدانم 
چه مبلغی از این طریق به حسابم واریز می شود به همین جهت 
از بانک ســؤال کردم که متأسفانه هیچ کدام از کارمندان بانک از 
این موضوع خبر نداشتند و می گفتند ما نمی دانیم دولت چقدر 
قرار است به حســاب شما پول واریز کند. برای روشن شدن این 
موضوع به یکی دو شعبه از بانک های مختلف سر زدم تا موضوع 
را از نزدیک شــاهد باشم. کارمند یکی از بانک ها ابراز بی اطاعی 
می کرد و می گفت: ما از میزان واریزی برای فروش سهام عدالت 
خبر نداریم ولی آنچه خودم شــنیدم خیلی بیشتر از 5۰۰ هزار 
تومان است اما به طور دقیق نه به ما چیزی گفته اند و نه به طور 

دقیق می دانیم.

بانک ها فقط درخواست ثبت می کنندس
رئیس یکی از شــعب بانکی اما با حوصله و با دقت کامل در 
این مورد با ما صحبت کرد. او گفت: مشتریانی که درخواست 
فروش ۳۰ درصد سهام عدالت را دارند در صورتی که شماره 
حســاب و شبایی که اعام کردند مربوط به بانک ما باشد با 
مراجعه به یکی از شعب بانک فرمی را که در همین زمینه در 

نظر گرفته شده پر می کنند و درخواست فروش می دهند که 
ما نیز همین مشخصات را در سیستم ثبت می کنیم. وی ادامه 
می دهد: بانک در این زمینه به شــکلی کار کارگزاران بورس 
را انجام می دهد و فقط مشخصات و درخواست مردم را ثبت 
می کند اینکه چقدر و به چه میزان پول بابت این ۳۰ درصد 
به حسابشان واریز خواهد شد را هیچ بانکی نمی داند و در این 

زمینه دخل و تصرفی ندارد.

ثبت درخواست فروش 30 درصد سهام عدالت توسط س
بانک ها 

در همین خصوص دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان 
رضــوی به قدس گفت: همزمان با اعام پذیرش درخواســت 
هموطنان برای فروش ۳۰ درصد از ســهام عدالت، همه شعب 
بانک های استان آمادگی الزم برای دریافت و ثبت درخواست 
مردم را داشــته و دارند. حسن مونسان ادامه داد: آنچه در این 
مرحله مد نظر است اعام درخواست از سوی مشتریان بانک ها 
در بانکی که شماره حساب و شبای دارندگان سهام عدالت ثبت 
شده اســت که مردم با مراجعه به بانک فرمی را پر کرده و در 
آن درخواست برای اعام فروش ۳۰ درصد از سهامشان را ثبت 
می کنند بانک ها نیز بر اساس آنچه در سیستم موجود است در 
صورتی که مشخصات فرد مورد نظر در سیستم بانکی موجود 
باشد درخواست مشــتریان را ثبت می کنند. وی در خصوص 
میزان پرداختی به متقاضیان فروش ۳۰ درصد ســهام عدالت 
نیز اظهار کرد: بانک ها فقط ثبت درخواست مشتریان را بر عهده 
دارند و اینکه چه میزان پول واریز خواهد شد و چه زمانی این 
اتفاق خواهد افتاد مربوط به بانک ها نمی شود. به همین دلیل 
هیچ بانکی نمی تواند میزان واریزی را اعام کند و هر آنچه در 
این خصوص گفته می شــود گفته ها و شنیده های خود مردم 

است. بانک ها در این زمینه هیچ دخل و تصرفی ندارند.

مردم همچنان بالتکلیف هستند

فروش 30 درصد سهام عدالت فعالً در مرحله ثبت سیستم بانک ها!

پیگیریپیگیری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری:
ملخ کوهان  دار در جنگل های تاغ •

خراسان رضوی تحت کنترل است
قدس: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 
گفت: شیوع ملخ کوهان دار تاغ در تراکم باال و به شکل آفت 

در استان نرسیده است.
علیرضــا صحرایی افزود: مبــارزه با ملخ کوهــان دار تاغ در 
این اســتان در تراکم باال و در حد مواجهــه با آن به عنوان 
 آفت نیســت.وی ادامه داد: ملخ کوهــان دار تاغ با نام علمی 
Dericorys Albidula از جملــه آفات منوفــاژ یا تک خوار 

تاغ زارهاست که عمدتاً از گونه بیابانی تاغ تغذیه می کند.
صحرایی گفت: با توجه به اینکه این ملخ صرفاً از درخت تاغ 
تغذیه می کند در حد تراکم پایین حتی برای محیط زیست 
مفید اســت و موجب هرس درختان تاغ هم می شــود؛ در 
شــرایطی که جمعیت این گونه بیش از حد معمول و تراکم 
باال برســد به عنوان آفت محسوب شــده و مورد مبارزه قرار 

می گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان رضوی تأکید 
کرد: مبارزه با این آفت در صورت نیاز شــیمیایی نیست و به 
صورت مکانیکی به عنوان یکی از ابداعات اســتان به وسیله 

تله های چسبی در وسعت باال مورد مبارزه قرار می گیرد.
صحرایــی اظهار کرد: در حال حاضر این گونه و زیســت آن 
در استان کاماً تحت کنترل قرار دارد و به محض شناسایی 

تبدیل آن به آفت، مبارزه به حد مطلوب انجام می شود.
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
رئیس اتاق اصناف مشهد:

تاالرهای مشهد در حال حاضر •
بازگشایی نخواهند شد

ایسنا: رئیس اتاق اصناف 
مشهد گفت: با وجود همه 
مشــکالتی که بــا آن ها 
حال  در  هستیم،  درگیر 
حاضر تاالرها در مشــهد 

بازگشایی نخواهند شد.
محمود بنانژاد در خصوص 

وضعیت بازگشایی تاالرهای مشهد، اظهار کرد: متأسفانه هنوز 
تاالرهای مشهد بازگشایی نمی شوند، زیرا وضعیت مشهد را 
قرمز اعالم کردند.وی افزود: با وجود همه مشکالتی که وجود 
دارد و زمان هم نداریم، فعالً بازگشــایی انجام نخواهد شد. 
حدود ۵۰ روز تا محرم مانده و وقتی محرم شود، عمالً فعالیت 
برخی از تاالرها به سال آینده می رود، به خصوص باغ تاالرها 
که پس از محرم زمستان می شود و دیگر نمی توانند برنامه ای 
برگزار کنند.رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: ما مکاتبه کردیم 
و برخی تاالرها حاضر بودند با ظرفیت ۳۰درصد بازگشــایی 
شده و فعالیت کنند. با مشــکالتی که وجود دارد، ما نگران 
مشکالت بعدی هستیم. مشکالت اقتصادی و بیکاری که برای 

مجموعه ها ایجاد می شود، خطرناک است.

سرعت، عامل ۶۱درصد تصادف های •
شدید در خراسان رضوی

ایرنا: رئیس پلیس راهور 
گفت:  خراســان رضوی 
از  ۶۱درصــد  عامــل 
تصادف هــای جرحــی 
شــدید و یــا منجر به 
فوت، خودروهای سواری 
با ســرعت باال هستند.

سرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود: پس از شیوع ویروس کرونا، 
حجم ترددها در استان خراسان رضوی و مشهد کاهش یافته   
و کاهش ترافیک و تردد منجر به افزایش ســرعت خودروها 
شده  است که این موضوع شدت تصادف ها و سوانح رانندگی 
را در شهرها و به ویژه معابر بزرگراهی افزایش داده  است.وی 
ادامه داد: رعایت ســرعت مطمئنه و توجه رانندگان به جلو، 

کمک زیادی در کاهش تصادف ها و شدت آن ها دارد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: افزایش تصادف های 
منجر به فوت نگران کننده اســت و کاهش سرعت در معابر، 

نقش مهمی در کاهش سوانح دارد.

 مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی
 و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی:

 شکایت های مردم از طریق •
سامانه ۱۱۱ قابل پیگیری است

ایرنــا: مدیــرکل دفتر 
عملکــرد،  مدیریــت 
بازرســی و امور حقوقی 
استانداری خراسان رضوی 
گفت: اهالی این اســتان 
می توانند از طریق سامانه 
ارتباط مستقیم   »سامد«، 

بین دولت و مردم با تلفن ۱۱۱ مشکالت خود را  به صورت 
مستقیم با مدیران و مسئوالن دستگاه های اجرایی در میان 
بگذارند. دکتر ناصر فخرموحدی افزود: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته و براساس برنامه زمان بندی مشخص هفتگی 
مقرر شده اســت مدیران و مسئوالن اســتانی با حضور در 
محل سامانه ســامد، به صورت برخط پاسخگوی مشکالت 
و درخواست های شهروندان  باشــند.وی ادامه داد: از ابتدای 
امسال تاکنون ۳۲ مدیر ارشد دســتگاه های اجرایی استان 
خراسان رضوی با حضور در محل استانداری خراسان رضوی 
در موعد تعیین شده به صورت برخط و مستقیم پاسخگوی 

درخواست ها و مشکالت مردم بوده اند.

کودک مرگ مغزی به چهار بیمار •
نیازمند عضو زندگی بخشید

واحد  مســئول  قدس: 
اعضـــای  فراهــم آوری 
دانـشـــگاه  پیونــدی 
علوم پزشکی مشهد گفت: 
کودک  اعضــای  اهدای 
مرگ مغزی موجب نجات 
چهار بیمــار نیازمند به 

عضو شد.ابراهیم خالقی با اشاره به اینکه از اهداکنندگان مرگ 
مغزی، پیش از هر اقدامی تست کرونا گرفته می شود، افزود: 
در نهصد و هشتاد و هفتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده 
مرگ مغزی، احسان منصوری کودک ۹ساله که از بیمارستان 
دکتر شیخ به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند 
اعضای دانشــگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، پس 
از انجــام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایــت خانواده او، در 
بیمارســتان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار 
گرفت.مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد ادامه داد: کبد زنده یاد احسان منصوری در 
بیمارستان منتصریه به خانم ۲۰ساله ساکن گناباد پیوند و 
به بیمار زندگی دوباره ای بخشید.خالقی بیان کرد: همچنین 
قرنیه های مرحوم احسان منصوری برای پیوند به بانک چشم 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شــد.وی تصریح کرد: 
قسمتی از پوست زنده یاد احســان منصوری برای پیوند به 

بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.

هفته گذشته صورت گرفت
دستگیری یک رئیس شعبه تعزیرات •

حکومتی مشهد
رحمانی: چهارشــنبه هفته گذشته رئیس یکی از شعبات 
تعزیرات حکومتی مشــهد در حالی دستگیر شد که چندی 
پیش نیز خبر بازداشــت مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی 
استان با اتهام های اقتصادی، رسانه ای و در ادامه هم او از کار 
برکنار شد.۲8 اردیبهشت ماه گذشته بود که خبر دستگیری 
یکی از مدیران ارشــد تعزیرات حکومتی اســتان )مدیرکل 
سابق( را رســانه ای کردیم که در آن زمینه قاضی صادقی، 
رئیس کل دادگستری استان به قدس گفت: پس از دستگیری 
فرد مذکور، مراحل رســیدگی به پرونده مطروحه در یکی از 
شعبات دادسرای مرکز استان خراســان رضوی آغاز شده و 
مراحل بازپرســی آن به دقت و ســرعت در حال طی شدن 
است.از این ماجرا حدود ۲7 روز گذشت که مشخص شد یک 
رئیس شعبه تعزیرات حکومتی استان نیز در ادامه این ماجرا 
دستگیر شده اســت. طبق اطالعات بدست آمده اتهام فرد 
مذکور ارتشاء  وارتباط گیری غیر متعارف با برخی از اصحاب 
پرونده ها ذکر شــده است.بررسی ها نشان می داد وی همان 
فردی است که در پرونده احتکار ۹هزار یخچال فریزر، بدون 
یک ریال جریمه، مالک برند شــناخته شده را تبرئه کرد که 
این موضوع نیز در همان زمان در روزنامه قدس منتشر شد.

در حومه مشهد رخ داد
نجات مقنی از عمق ۶0 متری چاه •

عملیات  معــاون  قرمز:  خط 
آتش نشــانی شهر مشــهد از 
مقنی  معجزه آســای  نجــات 
گرفتار در عمق ۶۰ متری یک 
چاه در حومه شــهر مشهد با 
ایستگاه  دو  آتش نشانان  تالش 
داد.آتشپاد  خبر  آتش نشــانی 
دوم محمدجواد سبحانی با بیان 
این مطلب گفت: در پی تماس 
تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ 
مبنی بر گرفتار شدن یک مقنی 
در داخل یک چاه در جاده ابلق در انتهای منطقه التیمور، ستاد 
فرماندهی با توجه به حساســیت موضوع بالفاصله نجاتگران 
ایســتگاه های 8 و ۶ آتش نشانی مشهد را به محل این حادثه 
در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر مشهد اعزام کرد.معاون عملیات 
آتش نشــانی شهر مشهد خاطرنشان کرد: با حضور نجاتگران 
آتش نشانی در محل مشخص شد مقنی ۵۵ ساله حین حفر 
چاه آب در داخل یک باغ به دلیل قطع برق دمنده هوا و کمبود 
اکسیژن  در عمق ۶۰ متری این چاه دچار حادثه و گرفتار شده  
بود که بالفاصله نجاتگران آتش نشانی ابتدا ضمن ارسال  یک 
عدد سیلندر تنفسی با تجهیزات ویژه به عمق این چاه برای 
جلوگیری از خفگی و مرگ این مقنی، طی عملیاتی نفسگیر 

این فرد را از عمق ۶۰ متری زمین به سطح منتقل  شد.

در پی یک تعقیب و گریز نفسگیر پلیسی 
صورت گرفت

کشف ۱0۱کیلوگرم تریاک در نهبندان•
خط قرمز: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان 
از کشــف ۱۰۱کیلوگرم تریاک در بازرسی از سواری پژو در 
شهرستان نهبندان خبر داد. سرهنگ محمود پارسافر گفت: 
مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نهبندان هنگام کنترل 
خودروهای عبوری در مســیرهای فرعی به یک سواری پژو 
4۰۵ مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی 
افزود: راننده خودرو با مشــاهده مأموران تغییر مســیر داد و 
متواری شد که مأموران خودرو را تعقیب و با اقدام های پلیسی 
متوقف کردند.سرهنگ پارســافرگفت: مأموران در بازرسی از 
صندوق عقب خودرو ۱۰۱ کیلوگرم تریاک کشف کردند و در 
همین رابطه یک خودرو پژو دیگر که خودرو حامل مواد مخدر 
را اســکورت می کرد، توقیف کردند.وی با اشاره به دستگیري 
دو متهم در این عملیات، خاطرنشــان کرد: متهمان دستگیر 
شده پس از تکمیل پرونده به دادسرا اعزام و روانه زندان شدند.

خواب آلودگی کار دست سرنشینان پژو آردی داد
مرگ یک نفر در پی واژگونی خودرو•

خط قرمز: جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از 
واژگوني یک دســتگاه پژو آردی با یک کشته و دو مصدوم 
خبر داد.ســرهنگ محمد روهنا با اعالم جزئیات این خبر، 
گفــت: در پی اعالم خبر واژگونی یک دســتگاه خودرو پژو 
آردی در کیلومتر ۵ شیروان-فاروج، بالفاصله مأموران به محل 
وقوع حادثه اعزام شدند.جانشین فرمانده انتظامی شهرستان 
شیروان با اشاره به اینکه در این حادثه سه سرنشین خودرو 
به شدت مجروح و توســط عوامل امدادی به مراکز درمانی 
منتقل شــدند، افزود: متأســفانه یکی از سرنشینان خودرو 
به علت شــدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.این 
مقام انتظامی علت وقوع این حادثه را عدم توجه به جلو ناشی 

از خستگی و خواب آلودگی از سوي راننده آردی اعالم کرد.

با هوشیاری مرزبانان خراسان رضوی کشف شد
جلوگیری از قاچاق بیش از  ۱02هزار دارو •

ســرهنگ  قرمز:  خط 
ابراهیمــی،  حســین 
جانشین فرمانده مرزباني 
استان در تشــریح این 
خبــر گفــت: مرزبانان 
هنگ مــرزی و مرزبانی 
درجــه یک تایبــاد، در 
پســت کنترل و مراقبت مرزی ۱7 شهریور موفق شدند بیش 
از ۱۰۰هزار عدد داروی انسانی که در حال خروج غیرقانونی و 
قاچاق به آن سوی مرزها بود را کشف کنند.وی با اشاره به برخورد 
قاطع با قاچاقچیان گفت: مرزبانــان هنگ مرزی تایباد حین 
بازدید خودروهای سنگین در پست کنترل و مراقبت مرزی ۱7 
شهریور با تجسس دقیق یک خودرو ترانزیتی مشکوک موفق 
شدند یک هزار و ۳۱۰ عدد آمپول امیکاسین۱۰۰، 7۵ هزار و 
۹۰۰ عدد آمپول بتامتــازون ال.آ و ۲۵هزار و 7۲۰ عدد ویال 
سفتریاکســون را کشف کنند.سرهنگ ابراهیمی خاطرنشان 
کرد: مجموع این بار داروی قاچاق ۱۰۲هزار و ۹۳۰ عدد داروی 
انسانی بوده است که پس از توقیف خودرو، متهمان این پرونده 
پس از دستگیری روانه مراجع قضایی شدند. همچنین داروهای 
مکشوفه تحویل نماینده شبکه بهداشت شهرستان تایباد شد.

عقیل رحمانی: ســرهنگ پاسدار شریف از 
انجام چند سلســله عملیات توسط نیروهای 
مقاومت بســیج در حاشــیه شــهر مشهد و 
دستگیری یک زورگیر، عامالن تخریب اموال 
عمومــی و ... خبر داد.فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج ســپاه حضرت مســلم )ع( در تشریح 
ماجرای دســتگیری افراد شــرور و مخالن 
نظم و امنیت عمومــی به قدس گفت: ایجاد 
نظم و احســاس آرامش در مناطق حاشیه ای 
شهر مشــهد یکی از اهداف ما در این ناحیه 
مقاومت بوده و برای رســیدن به این مطالبه 
بحــق مردمی تا به امروز از هیچ اقدامی دریغ 
نکرده ایم.در این راستا ساکنان شهرک شهید 
رجایــی، باهنر و... با همراهی قابل تقدیر خود 
موجب شــده اند افراد قانون شــکن متعددی 

اجازه جوالن پیدا نکنند و دستگیر شوند.

در تعقیب زورگیر ُکلت به دستس
سرهنگ پاسدار شریف تصریح کرد: این ماجرا 
همچنان ادامه داشــت، ازهمین رو اطالعاتی 
به این فرماندهی منعکس شــد که از جوالن 
یک زورگیر با سالح کمری در حوالی شهرک 
شــهید رجایی حکایت داشت. بررسی ماجرا 
نشــان می داد فرد جوانی هنگام اخاذی روی 
طعمه های خود اســلحه می کشد و با تهدید 

اموال آن ها را سرقت می کند.
وی ادامــه داد: بــا توجه به اینکــه این گونه 
اقدام ها برای ما خط قرمز محسوب می شود، 
با قید فوریــت از ضابطین قرارگاه عملیاتی و 
امنیتی شهید شمس آبادی مستقر در شهرک 
شــهید رجایی که جــرم در منطقــه آن ها 
واقع شــده بود، خواسته شد هر چه سریع تر 
ردزنی های خود را آغاز و مرد مسلح را دستگیر 

کنند.

مقاومت  ناحیــه  فرمانــده 
حضــرت  ســپاه  بســیج 
مســلم)ع( عنوان کــرد: بر 
پایه همین دستور هم چند 
تیــم به صورت محســوس 
و نامحســوس در منطقــه 
به گشــت زنی کردند  اقدام 
و تمامی مبــادی ورودی و 
خروجی محل تردد احتمالی 
فرد زورگیر را تحت کنترل 

گرفتند. 
ایــن اقدام ها موجب شــد 
سرانجام پس از چند ساعت 

پیگیری مداوم و در نیمه های شب، فرد تحت 
تعقیــب در خیابان حــر ۱۹ در حالی مورد 
شناســایی قرار گیرد که احتمــال می رفت 

درصدد اقدام مجرمانه دیگری است.

آن،  از  پــس  گفــت:  وی 
عملیات دســتگیری متهم 
آغاز و وی در محاصره قانون 
گرفتار شــد. متهم تفتیش 
بدنی شــد و از زیر لباسش 
یک عدد فندک شــبیه به 
کلــت کمری) طــرح برتا( 
کشف و ضبط شد. در ادامه 
متهم برای سیر دیگر مراحل 

تحویل عوامل انتظامی شد.

تخریب شیشه اتوبوس س
در حالت مستی!

سرهنگ شریف، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه حضرت مســلم)ع( در تشریح عملیات 
بعدی که منجر به شناسایی و دستگیری دو 
نفر عامالن تخریب اموال عمومی شــد، بیان 

کرد: در این راستا جمعه شب گذشته باز هم 
تماس مردمی گویای ایــن ماجرا بود که دو 
نفر که حالت طبیعی ندارند در حوالی پارک 
خطی)حر8۲( اقدام به عربده کشی و اخالل در 

نظم عمومی کرده اند.
سرهنگ پاسدار شــریف بیان کرد: این گونه 
شد که  از تیم گشت خودرو معاونت عملیات 
ایــن ناحیه مقاومت کــه در همان حوالی در 
حال انجام وظیفه بودند خواسته شد هر چه 
سریع تر در محل حاضر و ماجرا را مورد بررسی 

قرار دهند.
با حضور نیروهای بسیجی در حوالی خیابان 
حر 8۲ مشــخص شــد دو جوان مذکور در 
حالی کــه حالت طبیعی نداشــتند اقدام به 
تخریب شیشه های یک دستگاه اتوبوس خط 
واحد کرده اند، عملیات دســتگیری آن ها نیز 
کلید خورد و در حالی که افراد شــرور قصد 
مقاومت داشــتند، زمینگیر و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: پــس از تحویل این افراد به 
مراجع مربوط، در آخرین اقدام صورت گرفته 
یکی از خرده فروشان موادمخدر در منطقه که 
از اتباع خارجــه بود و همچنین تحت تعقیب 
قرار داشــت، در حوالی شهرک شهید رجایی 
شناســایی و در حالی با دســتور جانشــین 
دادســرای انقالب مشهد دســتگیر شد که 
بازرسی لوازم همراه او منجر به کشف مقادیری 

موادمخدر شیشه شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلمj خبر داد

دستگیری زورگیر با ُکلت قالبی

با حضور نیروهای 
بسیجی در حوالی 

خیابان حر 82 مشخص 
شد دو جوان در حالی 

که حالت طبیعی 
نداشتند اقدام به تخریب 

شیشه های یک دستگاه 
اتوبوس خط واحد 

کرده اند

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی وزش باد شدید •

و گرد و خاک در مناطق بادخیز خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره از امروز یکشــنبه 
بر ســرعت وزش باد افزوده شــده به طوری که از دوشنبه 
در مناطق بادخیز اســتان وزش باد شــدید موقتی همراه با 
گردوخاک را شاهد خواهیم بود. روند افزایش نسبی دمای هوا 
تا دوشنبه ادامه خواهد داشت و بیشینه دمای هوا در مناطق 

مستعد به بیش از 4۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.
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عکس: مهرداد طبسی 

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
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لطفًا با این درخواست موافقت کنیدس
با سالم، لطفاً خط 4۹ را با خط ۵۰ ادغام کرده تا هم اهالی شهرک مهرگان و هم مردم خیابان 
آیت اهلل عبادی و ساکنان میدان امام حسین )ع( بتوانند از زیارت حرم مطهر بهره مند شوند. لطفاً 

با این درخواست موافقت کنید.
یک شهروند

چرا هیچ کس به داد مردم نمی رسد؟س
این چه تدبیری است که شهردار مشهد بازنشسته شد یک پست باالتر گرفت، یعنی معاون وزیر 
نیرو شد. استاندار خراسان بازنشسته شد، رئیس سازمان حج و اوقاف شد. آیا این بی توجهی و 

تمسخر شعور مردم نیست؛ چرا هیچ کس به داد این مردم نجیب نمی رسد؟
۹۱5...۶۸57

مسئوالن استان پاسخگوی گرانی ها باشندس
گرانی۳۰درصدی آالیش مرغ جای ســؤال 
دارد! به عنوان مثال پاچین مرغ از۱۵هزار 
تومان درعید فطر به ۲۵هزارتومان رسیده، 
حتی پای مرغ هم به 7هزارتومان رســیده 
اســت! این در حالی است که قیمت خود 
مرغ و ران مــرغ زیر۱۲هزار تومان تثبیت 
شده اســت! مســئوالن مربوط در استان 

پاسخگوی این گرانی ها باشند.
۹3۶...۶۱5۸

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

میرعلمدار: فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از شناسایی و 
دستگیری سارق تحت تعقیب که اتهام اخالل در نظم را هم 

یدک می کشید، خبر داد. 
سرهنگ حسین دهقانپور در این خصوص اظهار کرد: در پي 
دریافت خبري مبني بر ورود یک مخل نظم و امنیت فراري 
به این شهر که چند فقره سرقت نیز در کارنامه خود داشت، 
پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم 

خشن و سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: ایــن متهم که دارای ســوابق متعددی از قبیل 
چاقوکشــی و ایجاد رعب و وحشــت اســت، پــس از پنج 
فقره ســرقت کامیون و برخی اقدام هــای مجرمانه دیگر، از 
شهرستان نیشــابور فرار و به استان های شــمالی متواری 
شــده بود.این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: در رصدهای 
اطالعاتی پلیس مشــخص شد این مجرم به جرایم مشابهی 
مانند سرقت سه فقره کامیون در شهرستان سوادکوه استان 
مازندران نیز دست زده و به این واسطه از آن ناحیه هم تحت 
تعقیب قرار گرفته بود.وی عنوان کرد: تیم رســیدگی کننده 
به پرونده با اشراف اطالعاتی متوجه ورود مخفیانه این متهم 

به شهرســتان نیشابور شــده که پس از هماهنگی قضایی، 
کارآگاهان دایره عملیات مبارزه با سرقت با همراهی مأموران 
دایره تجسس کالنتری ۱4 ، متهم را که با مشاهده مأموران 
با ســالح سرد به ســمت آن ها حمله ور شد را در یک اقدام 

غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.

ســرهنگ دهقانپور یادآورشد: مأموران انتظامی در بازرسی 
از مخفیگاه متهم یک دستگاه وانت نیسان حاوی آهن آالت 
و درب های ســرقتی و برخی اقالم ســرقتی دیگر از قبیل 
پمپ کفکش، دســتگاه جوش، جک، گریــس پمپ و... را 

کشف کردند.
سرهنگ دهقانپور تصریح کرد: این متهم که عالوه بر سرقت 
کامیون بــه دلیل اقدام هــای دیگری همچــون زورگیری، 
چاقوکشــی و... از ســه شــعبه قضایی حکم جلب برای وی 
صادر شده بود، در مواجهه با ادله و مستندات پلیس تاکنون 
به هشت فقره ســرقت کامیون اعتراف کرد و مدعی شد در 
بعضی از موارد پس از سرقت وسایل و قطعات این خودروها با 
مالک آن ها تماس می گرفتم و اعالم می کردم در ازای دریافت 
مژدگانی محل خودرو را اعالم می کنم و در این زمینه  تعدادی 

هم شیرینی دریافت کرده بودم.
فرمانده انتظامی شهرســتان نیشــابور تأکید کرد: با توجه به 
تحت تعقیب بودن این متهم از سوی پلیس آگاهی مازندران، 
تحقیقات از وی برای کشــف ســایر جرایــم ارتکابی دیگر 

شهرستان ها ادامه دارد.

ماجرای متهمی که هم دزدی می کرد و هم مژدگانی می گرفت!

8 فقره سرقت پایان کار یک عشق کامیون 

رپونده روزرپونده روز



خبرخبر خبرخبر

بازسازی ۲۰ هزار واحد مسکن روستایی •
در لرستان

بنیاد  مدیرکل  لرستان: 
گفت:  لرســتان  مسکن 
بازســازی  و  بهســازی 
مســکن  واحد  هزار   ۲۰
گذشته  ســال  روستایی 
در این استان انجام شده 
اســت. مســعود رضایی 

با بیان اینکه برای بازســازی این واحدها تســهیالت در اختیار 
متقاضیان قرار می گیرد، ادامه داد: به  ازای هر فقره تســهیالت 
۴۰ میلیون تومانی مســکن روستایی، ۲۵ میلیون تومان کمک 

بالعوض به ساخت این واحدها تعلق می گیرد.
وی اضافه کرد: جمعاً ۱۰۳ هزار واحد مسکن روستایی تاکنون در 

استان بازسازی و بهسازی شده است.

 تعویق یک هفته ای امتحانات •
دانشگاه آزاد در البرز

البــرز: اســتاندار البرز 
هفته ای  یــک  تعویق  از 
امتحانات دانشگاه آزاد در 

البرز خبر داد.
عزیزاله شهبازی گفت: بر 
این اســاس دانشجویان، 
کارکنــان  و  اســتادان 

دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز پیرو بخش نامه صادره در تاریخ 
۱۵ خــرداد ۹۹ و پیگیری های صورت گرفته و اتخاذ تدابیر الزم 
در ستاد استانی مقابله با کرونا و طی هماهنگی با هیئت رئیسه 
دانشــگاه آزاد این مصوبه اجرایی می شود. وی گفت: امتحانات 
حضوری تمامی مقاطع دانشگاه از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ خرداد ماه ۹۹ 
به مدت یک هفته به تعویق افتاد و چگونگی برگزاری امتحانات به 

زودی اعالم خواهد شد.

تردد بدون ماسک در بازارهای چابهار •
ممنوع شد

مرکز  رئیــس  چابهار: 
بهداشت و درمان چابهار 
گفت: تردد بدون ماسک 
در بازارهای سنتی سطح 
شــهر و مراکــز تجاری 
منطقه آزاد چابهار ممنوع 
اســت و در ایــن زمینه 

اقدام های الزم برای یادآوری و ممانعت از ورود به بازارها در حال 
انجام است. دکتر عبدالرسول خدمتی اظهار کرد: بازارها با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده الزامی از 
ماسک باز شده اند، اما رفت و آمد مردم بدون ماسک در بازارها و 

پاساژها ممنوع است.

 وضعیت کرونا در کرمانشاه •
مطلوب نیست

کرمانشــاه: اســتاندار 
کرمانشــاه با بیان اینکه 
لحاظ  به  استان  وضعیت 
مطلوب  کرونــا  شــیوع 
نیازمند  گفت:  نیســت، 
بازنگــری رفتــار مردم و 
قطع  بــرای  مســئوالن 

زنجیره انتقال ویروس کرونا هستیم.
هوشنگ بازوند در نشســت ستاد استانی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه اولویت اصلی ما در اســتان مدیریت و مهار کروناســت، 
گفت: مســئوالن با جدیت بیشتری بر روند اجرای پروتکل های 
بهداشتی نظارت کنند. وی با بیان اینکه گزارش وضعیت فعلی 
کرونا تکان دهنده است، گفـت: فرمانداران شخصاً وارد کار شوند و 

مسائل را پیگیری کنند.

 ضرورت استقرار بالگرد اطفای حریق •
در لرستان

مدیــرکل  خرم آبــاد: 
حفاظت محیط زیســت 
با توجه  لرســتان گفت: 
به ســطح باالی پوشش 
جنگل ها و مراتع، استقرار 
مداوم یــک فروند بالگرد 
اطفای حریق در اســتان 

ضروری است. مهرداد فتحی بیرانوند در جمع خبرنگاران افزود: 
استاندار لرستان رایزنی هایی با وزارت جهاد کشاورزی انجام داده تا 
هواپیماهای سمپاش این نهاد را به منظور آبپاشی جنگل و مراتع 
به استان اختصاص دهد که در صورت موافقت نهایی و انجام تست 
موفق هواپیماها این امر محقق می شود. وی ادامه داد: با توجه به 
اینکه مهم ترین موضوع در آتش سوزی مدیریت زمان و رسیدگی 
سریع به کانون حریق است، تیم مردمی واکنش سریع در برخی 

مناطق لرستان راه اندازی می شود.

راه اندازی 89 نیروگاه جدید خورشیدی •
در هرمزگان

هرمــزگان: مدیــرکل 
هرمزگان  امــداد  کمیته 
گفت: از ابتدای سال ۹۹ 
تاکنون، تعداد 8۹ نیروگاه 
تولید  خورشیدی  جدید 
برق خانگی ۵ کیلوواتی، 
توسط خانواده های تحت 

حمایت این نهاد راه اندازی و به شبکه برق سراسری متصل شد.
علی الهیاری اظهار کرد: به منظور ساخت این تعداد نیروگاه های 
خورشــیدی تولید برق خانگی، حدود ۴میلیارد و 67۲ میلیون 
تومان اعتبار هزینه شــده است که این مبلغ از محل تسهیالت 
قرض الحسنه بانکی و مشــارکت خیران تأمین شده و بر اساس 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته  برق تولیــدی این نیروگاه های 
۵ کیلوواتی، مطابق تعرفه شــرکت توزیع بــرق از خانواده های 
تحت حمایت این نهاد خریداری و وجه آن به حساب بانکی این 

خانواده ها واریز می شود.

 نجات  11۰ نفر از غرق شدن •
در دریای مازندران

هیئت  رئیس  مازندران: 
نجــات غریــق و غواصی 
مازنــدران گفــت: طــی 
۲۳ روز گذشــته تاکنون 
۱۱۰ نفــر از خطــر غرق 
مازندران  دریای  در   شدن 

نجات یافتند.
نقی کریمیان اظهار کرد: ناجیان غریق از یکم خرداد ماه با پوشش 
۵۰ درصدی در سواحل شلوغ استان مستقر شدند که از ۱۴ خرداد 
 پوشــش آنان به ۱۰۰ درصد آن هــم در ۳7۵ نقطه حادثه خیز 

استان رسید. 
وی افزود: ســاعات کار ناجیان غریق نیز از ساعت 8 تا ۲۰ است و 
تمام تأکید ما این است که هم مردم و هم مسافران با رعایت همه 

مسائل و هشدارها در این ساعت ها وارد طرح های دریا شوند.

فوت عجیب کودک اروندکناری•
آبادان: کودک اروندکناری 
که تاندون دست وی قطع 
شده بود به دلیل نامعلومی 
در بیمارستان مادر آبادان، 

جان خود را از دست داد.
خانواده  اعالم  اســاس  بر 
متوفی، این بچه به دلیل 
قطع شــدن عصب انگشت کوچکش نیاز به عمل داشت که پس 
از انجام عمل در بیمارستان خصوصی مادر آبادان، هنگام به هوش 

آمدن خونریزی مغزی کرد و جان خود را از دست داد. 
دانشکده علوم پزشکی آبادان در پی فوت این کودک اروندکناری با 
انتشار اطالعیه ای اعالم کرد: معاونت درمان این دانشکده به محض 
اطالع از موضوع تیم بازرســی ویژه رسیدگی به ماجرای فوت این 
کودک را تشکیل داد و هم اکنون در حال بررسی جزئیات دقیق 

این پرونده پزشکی هستند.

رشد صعودی »کرونا« در استان بوشهر•
بوشهر: در دو هفته اخیر آمار ابتال به کرونا در استان بوشهر روند 
صعودی داشته و این افزایش آمار، منجر به افزایش مرگ و میر شده 
تا جایی که آمار مرگ و میر ثبت شده بر اثر کرونا در سه هفته اخیر 

بیش از سه ماهه ابتدایی همه گیری است. 
به گفته سعید کشــمیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 
شهرستان های بوشــهر و عسلویه از نظر بســتری در خرداد در 
محدوده قرمز و دیلم و کنگان در سطح هشدار هستند، همچنین 
چهار شهرستان دیگر نیز با توجه به آمارهای موجود قرمز خواهند 
شد. با این حساب شــرایط کنونی استان بوشهر از سطح هشدار 

گذشته و به بحران تبدیل می شود.

 دستگیری باند » شیطان پرستان« •
در یک پارتی

ساری: رئیــس کل دادگستری مازندران از دستگیری و متالشی 
شدن باند بزرگ شیطان پرستی در استان خبر داد و گفت: ۲8 مرد 

و ۱۴ زن در این زمینه دستگیر شدند.
حجت االســالم محمدصادق اکبری اظهار کرد: افــراد این گروه 
شیطان پرســتی که از سراسر کشور با نام »امید آزاد اندیش« در 
شهرستان چالوس بخش مرزن آباد فعالیت می کردند به جرم برپایی 

جشن پارتی و شیطان پرستی شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: با پیگیری اداره اطالعات اســتان و دستور به موقع 
رئیس حوزه قضایی مرزن آباد، سردسته اصلی این گروه شناسایی و 

دستگیر و با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

برگزاری رزمایش اقتدار سپاه در •
کردستان

کردستان: فرمانده قرارگاه 
استانی شــهید شهرامفر 
برگــزاری  از  کردســتان 
رزمایش اقتدار در منطقه 

عمومی استان خبر داد.
سردار سیدصادق حسینی 
در یک نشســت خبری با 
رسانه ها در سنندج، از برگزاری رزمایش ساالنه سپاه پاسداران در 
کردســتان خبر داد.وی خاطرنشان کرد: این رزمایش در آینده ای 
نزدیک در منطقه عمومی کردستان برگزار خواهد شد. وی افزود: 
این رزمایش جزو برنامه ســاالنه سپاه پاسداران است که هر ساله 
در یکی از مناطق عمومی کشــور برگزار خواهد شد و امسال در 

کردستان برگزار می شود.

4 سال انتظار برای اجرای طرح آبرسانی به این بخش در شرق اهواز به پایان رسید 

پمپاژ امید در»غیزانیه«   
اهواز: بخش غیزانیه در شــرق اهواز، ۹6 روستا 
داشــت که بعضی از آن ها خالی از سکنه شده و 
اکنون تعداد آن ها به حدود 8۰ روســتا با حدود 

۳۰ هزار نفر جمعیت رسیده است.
این بخش سال هاست با کمبود آب  دست و پنجه 
نرم می کند و بســیاری از مردمان آن نیاز خود و 
دام های منطقه را با خرید آب توســط تانکرهای 

سیار برآورده می کنند.

طرح آبرسانی س
طرح آبرسانی منطقه از سال ۹۵ شروع و در پی 
بازدید اســتاندار از غیزانیه مقرر شد طرح جدید 
آبرسانی در دو فاز از شیبان تا صفیره و از صفیره 
به مرحله اجــرا دربیاید که به دالیل متعدد این 

وعده به سرانجام نرسید.
ســال ۹6 پس از بازدید اســتاندار خوزستان از 
غیزانیه، به شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
دستور رسیدگی به وضعیت آب شرب این منطقه 
داده شد، اما این پروژه نیز توسط آبفار خوزستان 

به پایان نرسید. 
با تعلل شــرکت آبفار خوزستان در اجرای طرح 
آبرسانی به این منطقه، اســتاندار خوزستان در 
فروردین سال ۹7 آبرسانی به قسمت غربی این 
بخش از اهواز را به سازمان آب و برق خوزستان 
ســپرد تا به گفته وی بخشی از کوتاهی شرکت 

آبفار در اجرای طرح آبرسانی جبران شود.
پس از ادغام شــرکت آب و فاضالب روستایی با 
شرکت آب و فاضالب شهری خوزستان، اجرای 
این پروژه در خرداد ۹۹ به آبفای خوزستان محول 

شد.
بی آبی و وعده های تمدیدشــده موجب شــد تا 
تعدادی از مردم بخش غیزانیه صبح روز شــنبه 
سوم خردادماه در اعتراض به بی توجهی مسئوالن 
به تأمین نشدن آب شربشان، اقدام به بستن جاده 
اهواز- رامهرمز- امیدیه کنند که برای مدتی سبب 

اخالل در تردد مسیر ترانزیتی شد.
این موضوع موجب شــد تا رئیس جمهوری نهم 
خرداد امســال به وزیر نیرو دستور دهد تا حل 
کامل و سریع مشکل آب منطقه غیزانیه اهواز را 

به صورت مستمر پیگیری کند.

افتتاح  فاز نخستس
سرانجام پس از سال ها کش وقوس روز ۲۴ خرداد 
فاز نخست طرح آبرســانی به بخش غیزانیه به 

بهره برداری رسید.
روز  خوزســتان  اســتاندار 
شنبه در مراســم افتتاحیه 
فاز نخست این طرح، گفت: 
6۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
آبرسانی به روستاهای غیزانیه 

اختصاص  یافته است. 
غالمرضا شریعتی بیان کرد: 
در فاز نخست طرح آبرسانی 
بــه غیزانیــه، ۵۹ کیلومتر 
لوله گــذاری و امکان انتقال 
حداقل ۱7هزار مترمکعب آب 
به سمت ایستگاه نزهه فراهم  

شده است.
وی بــا اشــاره به نوســازی 

و تعمیر خطوط آبرســانی این منطقــه، افزود: 
پیش ازاین ۳ هزار مترمکعب آب در شبانه روز به 
صفیره منتقل می شد، اما در حال حاضر امکان 

انتقال تمام ۱7هزار مترمکعب وجود دارد.
استاندار خوزستان با اشــاره به فراهم شدن آب 
شرب بخشی از روستاهای غیزانیه، گفت: از این 
تعداد ۱۲ روستا به صورت شبانه روز و ۱8 روستا 

به صورت ۱۰ ساعت در روز آب خواهند داشت.

تکمیل فاز نهایی تا 50 روز آیندهس
شــریعتی اظهار کرد: در فــاز دوم این طرح نیز 

قرار است آب شرب روستاهای 
رامشیر که از چاه های کمتوله 
آب دریافت می کنند، از شــرق 
اهواز جدا شــود تا تأسیســات 
کمتوله به روستاهای شرق اهواز 

آبرسانی کنند.
بــه گفته وی فــاز نهایی طرح 
آبرســانی به غیزانیه، یک خط 
۲8 کیلومتری از صفیره به نزهه 
است که 8 کیلومتر از آن اجرایی 

شده است.
استاندار خوزستان یادآور شد: به 
مردم غیزانیه قول می دهیم فاز 
نهایی آبرسانی به این بخش تا 
۵۰ روز آینده تکمیل  شده و به 

بهره برداری برسد.

ضرورت اجرای فاز دوم س
 رئیس مجمع نمایندگان اســتان خوزستان نیز 
در این آیین گفت: امیدواریم اجرای فاز نخست 
این طرح مقدمه ای برای حل مشــکل آب 7۰۰ 

روستای استان خوزستان باشد.
سید کریم حسینی افزود: روستاهای خوزستان از 
شمال تا جنوب مشکل آب شرب دارند که مسئله 
کمیت و کیفیت آب شــرب در فصل تابســتان 

بیشتر بروز می کند.

وی خواستار اجرای سریع فاز دوم طرح آبرسانی 
به روستاهای غیزانیه شد و بیان کرد: تا تکمیل 
این طرح، باید آبرســانی با تانکر به این روستاها 
انجام شــود نه آنکه با اتمام فاز نخست این طرح 

آبرسانی به سایر روستاها نیز به پایان برسد.

700 روستا مشکل آب دارندس
مدیرعامل آب  و فاضالب اســتان خوزستان نیز 
بابیان اینکه حدود 7۰۰ روســتای این استان در 
بحث تأمین و توزیع آب مشکل  دارند، اظهار کرد: 
در فاز نخست آبرسانی این پروژه از ۳۰ روستای 
مورد هدف، آب شــرب ۱۲ روستا به صورت ۲۴ 
ساعته تأمین شد و ۱8 روستا نیز روزانه حداقل 

۱۰ ساعت آب شرب دارند.
صادق حقیقی پور بیان کرد: این ۳۰ روستا بیش 
از ۱۳ هــزار نفر جمعیت دارد درواقع از جمعیت 
۲7 هزارنفری غیزانیه حدود ۱۳ هزار نفر در این 

منطقه قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: با اجرای فاز دوم شامل ۲8 کیلومتر 
خط انتقال از صفیره تا ایستگاه تقویت فشار نزهه 
می توانیم ۱7 هزار مترمکعب آب در شبانه روز را 
به نزهه برسانیم که ایستگاه تقویت فشار نزهه را 

باید نوسازی و بازسازی کنیم.
حقیقی پور گفت: با اجرای فــاز دوم امیدواریم 
بخش عمده ای از مشکالت حوزه آب غیزانیه به 

طور کامل برطرف شود.

این بخش سال هاست 
با کمبود آب  دست و 
پنجه نرم می کند و 
بسیاری از مردمان 

آن نیاز خود و 
دام های منطقه را 

با خرید آب توسط 
تانکرهای سیار 

برآورده می کنند

بــرشبــرش
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بوشهر: درحالی که بارش های خوب امسال نوید رفع مشکل 
کمبــود آب را می داد، اما واقعیت این اســت که بســیاری از 
روســتاهای بخش مرکزی گناوه به ویژه روســتاهای محمد 
صالحی و عباســی با کمبود آب  دست و پنجه نرم می کنند و 
البته این کمبود، مشکل امروز و دیروز نبوده و بیش از سه سال 
است که رفع نشده است. بنا بر اظهارات روستاییان وضعیت آب 
روستای عباسی بسیار نامطلوب است و در بیشتر ساعات روز 
مردم مشکل  دارند. آن ها اذعان می کنند که این مشکل بیش 
از سه سال است گریبان آن ها را گرفته است و هر مدیری که 
بر مسند قدرت تکیه می کند قول رفع مشکل را می دهد، اما 
با فرا رســیدن فصل گرما دوباره این مشکل در بخش مرکزی 
پدیدار می شود. گفتنی است بیشتر روستاهای بخش مرکزی 
این شهرســتان ازجمله در نقاط باالدســت و عباسی، محمد 
صالحی، بهمنیاری شــرقی و محمدعبدلی در زمینه تأمین 
آب مشکل  دارند و به گفته روستاییان اگرچه تاکنون به منظور 
وضعیت آب آشامیدنی روستاها، بازدید میدانی از چندین روستا 
با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی و مدیر آب و فاضالب 
شهرســتان صورت گرفته، اما مشکالت همچنان بر سر جای 

خود پایدار است.

افت فشار در باالدست ها س
بخشدار مرکزی گناوه بابیان اینکه روستای مال خلیفه و مال 

قاید مشــکلی ندارند و تنها در نقاط باالدست با افت و کاهش 
مواجه هستیم، اذعان کرد: در این راستا باید با افزایش ایستگاه 
پمپاژ آب، فرهنگ ســازی الگوی مدیریت مصرف و رسیدگی 
به وضعیت آب  خانه باغ ها بخشی از این کمبود و افت فشار را 
برطرف کرد.خدیجه دشتی بابیان اینکه مشکالت اساسی آب 
روســتاهای بخش مرکزی این شهرستان پیگیری و از طریق 
بازدیدهای میدانی و جلسه ها، مورد بررسی قرار گرفته است، 
افزود: حل مشــکالت آب روستاهای این بخش نیاز به تعامل 
میان اداره ها دارد. وی افزود: در حال حاضر برای رفع مشــکل 
به صورت مقطعی در روســتاهای عباســی و محمد صالحی 
نوبت بندی صورت گرفته و آب چند روســتا با جمعیت کم از 

طریق  تانکر تأمین می شود.

نیاز به زمان و اعتبار داریم س
مدیر آب و فاضالب گناوه در همین زمینه توضیح داد: با توجه به 
انجام تغییرات مثبت روی خطوط آب روستای محمد صالحی و 
عباسی، خوشبختانه آب این روستاها طبق برنامه وصل و شبکه 
آبدار بوده، اما مصرف بیش ازحد در روســتای عباسی موجب 
افت فشار شده که تعدادی از منازل در ساعت های پایانی شب 

آب دریافت کردند.
علی محمدی بابیان اینکه قطع آب در این دو روستا نداشته ایم، 
اظهار کرد: روستاهای این شهرستان در زمینه زیرساخت ها و 
مدیریت مصرف آب مشکل اساسی دارند.وی یادآور شد: برای 
برون رفت از وضعیت موجود آب در روستاهای این شهرستان 

نیاز به زمان و اعتبار مناسب است.
محمدی اظهار کرد: عمده روســتاهای این شهرستان حداقل 
۲/۵ برابر ســرانه مصوب آب دریافت می کنند که کمبودی از 
بابت تأمین نباید داشته باشند. وی ادامه داد: مشکالت شبکه 
آب، مصرف باالی خانه باغ ها و دام ها و همچنین توجه نکردن 
به مدیریت مصرف در بعضی از روســتاها مشکل ساز شده که 
رفع آن ها در گرو همکاری مردم اســت. حدود سه ماه از طرح 
یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی می گذرد و این اقدام 
همزمان با  شروع فصل گرما و قدم نامیمون ویروس کرونا اتفاق 
افتاد که موجب شده تا فرصت برنامه ریزی برای گذران از این 

فصل گرفته و مشکل ساز شود.

کم آبی برخی از روستاهای گناوه از کجا آب می خورد؟

از مشکالت شبکه آب تا مصرف باالی خانه باغ ها

گزارشگزارش
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 ۱. صاحــب حــق- ســاحر- عصبانــی 
فرانسه-  لغات  فرهنگ  یاری رساندن-   .۲
کامیــون ارتشــی ۳. هموطــن مــن و 
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۱. ضمیــر اول شــخص جمــع- متکای 
پشــتیبانی-   .۲ ماهی فــروش  کوچک- 
میگو- حرف همراهی ۳. پاک نهاد- ســاز 
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۱۰. مظهر روشــنی- نوشــنده- کوهی 
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۱۱. از انگشــتان دســت- زانوی درب- 
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