
 آتش نشان مشهد ی 
آسمانی شد 

 مهد  های کود  ک  
جای مناسبی برای کود  کان نیستند 

هشد  ار کرونایی د  انشگاه علوم پزشکی مشهد   شب گذشته

قد س: آتش نشان مشهد ی شــب گذشته د ارفانی را 
ود اع گفت. مد یر عامل آتش نشانی مشهد  با انتشار پیام 
تسلیتی، عروج آتش نشان مشهد ی امیرمحمد  زارع را به 
خانواد ه این فرشته نجات و خانواد ه بزرگ آتش نشانان 
تسلیت گفت. زارع آتش نشان 38ساله 29 خرد اد  پس 
از پرش تمرینی از ارتفاع و فرود ش روی تشک باد ی، 
زمانی که می خواست  از تشک پایین بیاید  ناگهان د چار 

سانحه می شود  و روی زمین سقوط می کند . 

د    انشیار گروه کود    کان د    انشگاه علوم پزشکی مشهد    ، 
با اشاره به اینکه د    ر شرایط فعلی نگهد    اری بچه ها 
د    ر مهد    های کود    ک  مناســب نیست، گفت: د    ر این 
شرایط بحرانی یک نفر که مبتال شود     می تواند     همه 
را د    رگیر کند     و انتشــار بیماری افزایش یابد    . د    کتر 
محمد    حســن اعلمی افزود    : کود    کان از گروه های 
آسیب پذیر به شــمار می روند     که باوجود     ند    اشتن 

.......صفحه 2 عالئم بالینی می توانند     ناقل...

2 هزار کانتینر پشت مرزهای بسته ترکمنستان
معاون پیشگیری از وقوع جرم 

د  اد  گستری خراسان رضوی:

شهرد  اری اجازه تعریف 
پروژه جد  ید   د  ر بافت 
اطراف حرم را ند  ارد   

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قد   س د   ر گفت وگو با »رئیس امور 
جایگاه های گاز طبیعی« پیگیری کر د   

همه چیز د   رباره 
 د    وگانه سوز 

کرد   ن رایگان  
خود   روهای 

عمومی
رئیــس امور جایگاه های گاز طبیعی شــرکت ملی پخش 
فراورد   ه هــای نفتی منطقه خراســان رضــوی از مالکان 
خود   روهای وانت بار و تاکسی ها خواست نسبت به د   وگانه سوز 
کرد   ن خود   روهای خود    به صورت رایگان اقد   ام کنند   .گفتنی 
است، اواخر ســال گذشته و بر اساس مصوبه شورای عالی 
اقتصــاد   ی د   ولت با پرد   اخت 6هــزار و 500 میلیارد    تومان 
کمک بالعوض، مقرر شد    تمامی خود   روهای عمومی بنزینی 
شــامل یک میلیون و ۴00 هزار وانت، تاکسی، ون و د   یگر 
مسافربرهای شخصی د   وگانه ســوز شوند   .اما همزمانی آغاز 
اجرای این طرح با شیوع کرونا موجب شد    اجرای آن متوقف 

شود    تا آنکه اوایل ارد   یبهشت ...

کرونا سد  راه صاد رکنند گان شد ه است

.......صفحه 2 

کمپین »خون سالم 
نجات بخش زند  گی« 

د  ر خراسان رضوی 

معاون پیشــگیری از وقوع جرم د  اد  گستری خراسان رضوی گفت: با 
توجه به تصمیم های اخیر د  اد  گســتری استان، شهرد  اری مشهد   فعاًل 
نمی تواند   پروژه ای جد  ید   د  ر بافت اطراف حرم تعریف کند  .ســید  امیر 
مرتضوی اظهار کرد  : د  ر حال بررسی هستیم که ببینیم چه اقد  ام هایی 

را می توانیم د  ر این منطقه انجام د  هیم...

 از ابتد   ای ســال تاکنون 25 هزار نفر د   ر خراســان رضوی خون اهد   ا 
کرد   ه اند   . مد   یرکل انتقال خون خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود   : 
انتقال خون خراسان رضوی پس از تهران و فارس مقام سوم را د ر این 

یما.......صفحه 2 زمینه د اریم اظهار د اشت: د ر سال گذشته ...
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چهارشنبه  4 تیر 1399
  2 ذی القعد      ه 1441  
 24 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9276   
 ویژه نامه 3655  
+ صفحه »میهن«

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان نوبت دوم ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس 
اتحادیه صنف ابزارفروشان مشهد  «  

در اجرای ماده » 7 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 99/02/14 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی 
مشهد،   ابزارفروشان  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  ازکلیه  بدینوسیله  مشهد 
دوشنبه  روز  تا   99/04/07 مورخ  شنبه  روز  از   ( روز   10 مدت  ظرف  شود  می  دعوت  ذیل،  شرایط  دارندگان 
iranianasnaf.ir ( - سامانه ساران  مورخ 99/04/16( شخصًا با مدارک ذیل، ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف ) 
) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت 
نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل 
الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد، واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4- اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 
حداقل دیپلم ضروری است .  

5 - اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

علیرضا ساالریمدیره اتحادیه ، الزامی است .
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

/ع
99
02
62
6

آگهی دعوت شرکت تولید و 
توزیع فرهنگیان )سهامی خاص(

شماره ثبت 5322
بدینوس��یله از س��هامداران محترم و یا وکالی آنان 
دع��وت می ش��ود که در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
سالیانه که در روز چهارشنبه 99/4/18 رأس ساعت 
20 در محل مش��هد چهارراه خیام مجتمع تک طبقه 4 

واحد 403 برگزار میگردد حضور بهمرسانید.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب ترازنامه و صورت های مالی تا پایان سال 

مالی 1398
3- انتخاب هیئت مدیره و بازرس��ین ش��رکت برای 

مدت قانونی
4- تصمیم گیری در سایر مواردی که به مجمع عمومی 

فوق مربوط میگردد.
مدیرعامل- رحمان آراسته 99
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی نوبت سوم و دوم
تاریخ دعوتنامه: 99/04/04

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت تعاونی تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی 
خراس��ان رضوی ش��ماره ثبت 10255 دعوت بعمل می آید که در س��اعت 13 و 15 روز چهارشنبه 
م��ورخ 1399/04/18 مجم��ع عمومی فوق الع��اده و مجمع عمومی عادی در محل ش��رکت واقع در 
بلوار قاضی طباطبایی بین 7 و 9 س��اختمان 44 طبقه دوم تش��کیل میگردد حضور بهم رس��انید 
چنانچه حضور عضوی در جلس��ه مقدور نمی باشد به موجب قانون می توانند حق رأی خود را طی 
وکالت کتبی به عضو دیگری یا فرد مورد اعتماد خود واگذار نمایند مش��روط به اینکه هر عضو 
عالوه بر رأی خود پیش از س��ه رأی با وکالت نداش��ته باشد و فرد غیرعضو تنها یک رأی وکالتی 

خواهد داشت.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- اصالح ماده یک در اساسنامه.            2- اصالح ماده 6 اساسنامه.
3- اصالح بند 4 ماده 12 اساسنامه.      4- اصالح تبصره ماده 21 اساسنامه.

5- تصویب اساسنامه اصالح شده شرکت.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی:      1- گزارش هیئت مدیره.      2- گزارش بازرس.

3- تصویب صورت های مالی 96 و 97 و 98.    4- تصویب بودجه پیشنهادی 99      
5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.     6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.

7- تصویب نابرابری سهام اعضا با استناد ماده 9 اساسنامه
/ع هیئت مدیره شرکت تعاونی تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی خراسان رضوی
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی خراسان رضوی )نوبت اول( - تاریخ انتشار : 4 / 4 /99

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت درساعت 7:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/04/26 درمحل وکیل آباد72 
–پادگان ش��هید برونس��ی برگزار می ش��ود .از کلیه اعضاءیا نمایندگان تام االختیار آنان دعوت بعمل می آیدجهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به مواردذیل درجلسه مجمع حضور بهم رسانند.
دستورجلسه: 1-گزارش هیئت مدیره 2-گزارش بازرس 3-اتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی وسود سال98  
4-اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیش��نهادی سال 99، 5-افزایش سرمایه6- اتخاذ تصمیم در خصوص نابرابری 
س��هام اعضاء 7-تعیین وتکلیف اعضائی که حداقل س��رمایه تکلیفی را تامین نکرده اند 8-انتخاب بازرس  قانونی 
برای سال مالی 99 .  ضمنا اعضایی که امکان حضور آنها درجلسه مجمع مقدور نمی باشد می توانندحق رای خودرا به 
موجب وکالتنامه کتبی به فرددیگری محول نمایند دراین صورت هریك از سهامداران می توانند حداکثروکالت سه 
نفر دیگر از اعضاءرا به صورت کتبی عهده دار ش��وند.دراین خصوص اعضایی که قصد دادن وکالت به فرد دیگری 
دارند باید به همراه وکیل مورد نظر شان دریکی از روزهای سه شنبه  و چهارشنبه  24 و 25 تیرماه دربین ساعات 
اداری جهت تائید وکالتنامه به محل دفتر ش��رکت حضور به هم رس��انند و ورقه حضور در مجمع را دریافت نمایند. 
داوطلبان عضویت بازرس موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت 
مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند .  جهت حضوردرجلسه مجمع عمومی، همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

هیئت مدیره  س
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آگهی دعوت شرکت تولید و 
توزیع فرهنگیان )سهامی خاص(

شماره ثبت 5322
بدینوس��یله از س��هامداران محترم و یا وکالی آنان 
دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
که در روز چهارش��نبه 99/4/18 رأس س��اعت 18 در 
محل مش��هد چهارراه خیام مجتمع تک طبقه 4 واحد 

403 برگزار میگردد حضور بهمرسانید.
دستورجلسه:

1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس مبنی بر 
تغییراتی در اساسنامه شرکت

2- تصمیم گیری در مورد تغییراتی در مواد 4- 10- 
11- 23- 16 و 39 اساسنامه

3- تصمیم گی��ری در س��ایر م��واردی ک��ه در ح��وزه 
اختیارات این مجمع میباشد.
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قدس: نماینده ولی فقیه در خراســان رضــوی در دیدار رئیس کل 
دادگستری استان خراســان رضوی، دادستان و جمعی از مسئوالن 
دستگاه قضا گفت: نکته مهمی که از زمان تحول قوه قضائیه به چشم 
می خورد، توقع مردم از این قوه اســت زیرا مردم بارها به چشم خود 
دیدنــد که قوه قضائیه چگونه به مبارزه با فســاد پرداخت و به دنبال 
اجرای عدالت بود، به همین ســبب قوه قضائیه باید خیلی قوی تر و 

مستحکم تر به مبارزه با فساد بپردازد. 
آیت اهلل علم الهدی تأکید کرد: آنچه بسیار حائز اهمیت است، مبارزه با 
فساد قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت است و حتی این 
مبارزه را اول از درون خودش آغاز کرد و این مهم ســبب شد تا توجه 
همه دنیا به نحوه اجرای عدالت در قوه قضائیه جلب شــود و عظمت 
و عدالت نظام اســالمی نمایان شود. وی افزود: مسئله دیگری که در 

فهرست مبارزاتی قوه قضائیه وجود دارد، رسیدگی به پرونده هایی است 
که شاکیان زیادی دارد و با پیگیری این پرونده ها، شاکیان زیادی را به 
حقشان می رسانند که این اتفاق موجب می شود تا توقع مردم از این 
دســتگاه در اجرای عدالت زیاد شود. عضو مجلس خبرگان بیان کرد: 
ریشه فساد در جریان قدرت و ثروت است و انسان هایی که برای رسیدن 
به قدرت و ثروت دست به هر عمل شیطانی می زنند و تنها نمی توان با 
یک حرکت دستگاه قضایی، فساد را ریشه کن کرد و همین طور فقط 
با محکومیت عناصر فاسد، این پرونده تمام نمی شود، زیرا افرادی که 
می خواهند به قدرت و ثروت برسند هیچ وقت دست بردار نیستند و باز 
هم عمل فاسد انجام می دهند. وی با توجه به نقش ریشه کنی فساد در 
قوه قضائیه مطرح کرد: عناصری که در یک شب با رشوه به میلیاردها 
ثروت رسیده اند، کسانی نیستند که با محکومیت چند نفر دست از این 

کار بکشند بلکه به مقابله می پردازند و تمام تالششان را می کنند که 
خللی در کار دستگاه قضا ایجاد کنند و این افراد با همان نبوغ شیطانی 

و توطئه شان به مقابله با قوه قضائیه می پردازند. 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
شمالی گفت: در حال حاضر این استان دارای یک هزار و 300 پارچه 
آبادی اســت که 8۴5 روستا دارای سکنه هســتند و 300 روستای 
دارای تنش آبی در اســتان بودند که اکنون مشــکل آب ۱0 روستا 
حل  شده است.غالمحسین ساقی در نشست خبری به مناسبت هفته 
صرفه جویی در مصرف آب اظهار کرد: از مجموع این تعداد روســتای 
دارای تنش تعداد 73 روســتا در شهرســتان اسفراین، 6۱ روستا در 
شهرستان بجنورد، 59 روستا در شهرستان مانه و سملقان، 36 روستا 
در شهرستان رازوجرگالن، 3۴ روستا در شهرستان شیروان، ۱۱ روستا 
در شهرســتان گرمه، 9 روستا در شهرستان فاروج و هفت روستا در 

شهرستان جاجرم نیز با تنش آبی مواجه اند.
وی با بیان اینکه برای تأمین آب پایدار در این روستاها اعتباری افزون 

بر 903 میلیارد تومان نیاز اســت، افزود: برای رفع مشکل تنش آبی 
باید 67 روستا به سد شیرین دره، ۱06 روستا به سد بیدواز، 55 روستا 

به سد چندبیر و ۱3 روستا نیز از سد موجود در مانه بهره مند شوند.

آیت اهلل علم الهدی: 

تنش آبی در 290 روستای خراسان شمالی با فساد بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت مبارزه کنید 
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همه چیز د     رباره  د      وگانه سوز کرد     ن رایگان  خود     روهای عمومی
قدس:رئیس امور جایگاه های گاز طبیعی شرکت 
ملی پخش فراورد     ه های نفتی منطقه خراســان 
رضوی از مالکان خود     روهای وانت بار و تاکسی ها 
خواست نسبت به د     وگانه سوز کرد     ن خود     روهای 

خود      به صورت رایگان اقد     ام کنند     .
گفتنی اســت، اواخر سال گذشــته و بر اساس 
مصوبه شورای عالی اقتصاد     ی د     ولت با پرد     اخت 
6هزار و 500 میلیارد      تومان کمک بالعوض، مقرر 
 شــد      تمامی خود     روهای عمومی بنزینی شامل 
یک میلیون و ۴00 هزار وانت، تاکسی، ون و د     یگر 

مسافربرهای شخصی د     وگانه سوز شوند     .
اما همزمانی آغاز اجرای این طرح با شیوع ویروس 
کرونا موجب شد      اجرای آن متوقف شود      تا آنکه 
اوایل ارد     یبهشت متولیان کشوری این موضوع از 
آغاز به کار مجد     د      این طرح خبر د     اد     ند      و به طور 

رسمی از ابتد     ای خرد     اد      شاهد      اجرای آن بود     یم.
با توجه به گذشــت یک مــاه از آغاز اجرای این 
طرح د     ر گفت وگویی با رئیس امور گاز شــرکت 
ملی پخش فراورد     ه های نفتی منطقه خراســان 
رضوی روند      اجرای آن را جویا شد     یم که د     ر اد     امه 

می خوانید     .

امتیازهای د     وگانه سوز شد     نس
مد     بر د     ر ابتد     ا با اشــاره به مزایای این اقد     ام گفت: 
ابتد     ایی ترین و البته مهم ترین نتایج د     وگانه سوز 
کرد     ن خود     روهــا به صورت کلی کاهش مصرف 
سایر سوخت ها و د     ر نتیجه کاهش آالیند     ه های 
هوا د     ر این بخش است و از سوی د     یگر د     وگانه سوز 
کــرد     ن خود     روهــای باری و مســافری عمومی 
می تواند      هم هزینه د     ارند     گان این د     سته از خود     روها 
را کاهــش د     هد      و هم اینکه  از گرانی خد     مات د     ر 

این بخش جلوگیری می نماید     ، 
بنابراین د     ر گام نخســت این 
طرح مقرر شــد     ه وانت بارها و 
تاکسی های عمومی به صورت 

رایگان د     وگانه سوز شوند     .
متقاضیــان  افــزود     :  وی 
 می توانند      با مراجعه به سایت

gcr.niopdc.ir نام نویسی اولیه 
را انجــام د     هنــد      و با تکمیل 
فراینــد      نام نویســی، زمان و 
کارگاهــی که بایــد      مراجعه 
کنند      مشخص می شود     ؛ البته 
خود     شان هم می توانند      کارگاه 
خاصی را انتخاب کنند     . از آنجا 

که هیچ شــرطی برای اولویت بند     ی د     وگانه سوز 
کرد     ن خود     روهای مشــمول طــرح وجود      ند     ارد      
و تنها براســاس زمان ثبت و نوبت د     هی  است، از 

د     ارند     گان این د     سته از خود     روها 
تقاضا می کنیم د     ر اسرع وقت 
برای ثبت نام د     ر این ســامانه 

اقد     ام کنند     .
مد     بــر اظهار کرد     : بر اســاس 
مصوبه این طرح قرار اســت 
د     ر کل کشــور یــک میلیون 
و ۴60هزار د     ســتگاه وانت و 
و  د     وگانه ســوز شوند       تاکسی 
استان ها ســهمیه مشخصی 
ند     ارنــد      و به نســبت میزان 
تقاضاهایی که ثبت می شــود      
تجهیــزات مــورد      نظــر د     ر 
اختیار آن هــا قرار می گیرد     . با 
 توجه به شرایط خراسان رضوی به لحاظ تعد     اد      
وســایل نقیله، انتظار د     اریم تعد     اد      بیشــتری از 

خود     روهای بنزین سوز مشمول این طرح شوند     .

آماد     گی 70 کارگاه د     وگانه سوز کرد     ن د     ر س
خراسان رضوی

وی گفــت: به همین منظور د     ر کل اســتان 50 
کارگاه و د     ر مشــهد      20 مرکز مجــوز الزم برای 
د     وگانه سوز کرد     ن خود     روها د     ر این طرح را د     ریافت 
و با شــرکت های تأمین کنند     ه تجهیزات قرارد     اد      
منعقــد      کرد     ه و یا د     ر حال اتمــام فرایند      قرارد     اد      

هستند     .

خود     روهای شخصی مسافربر د     ر نوبتس
به گفته مد     بر تصمیم بر آن اســت د     ر فاز بعد     ی 
د     ارند     گان خود     روهای شــخصی مسافربر اعم از 
تاکســی های اینترنتی و فعاالن ناوگان عمومی 
خود     روهای شخصی بین شــهری نیز بتوانند      از 
مزایای طــرح رایگان بهره مند      شــوند     ، بنابراین 
مالکان این د     سته از خود     روها از نام نویسی د     ر این 

مرحله خود     د     اری نمایند     .

استقبال نکرد     ن مالکان خود     روهای وانت س
و تاکسی

وی همچنین با اشــاره به اســتقبال کمتر از 
انتظار مالکان خود     روهای مورد      نظر اظهار کرد     : 
برمبنای آمار یکماهه حد     ود      32 هزار خود     رو د     ر 
سراسر کشــور د     ر قالب این طرح د     وگانه سوز 
شد     ه اند      که بســیار ناچیز است و امید     واریم د     ر 
هفته های آیند     ه شاهد      افزایش چشمگیر آمار 
د     ر این حوزه باشــیم؛ چراکه با افزایش تعد     اد      
خود     روهای گازســوز، منابع ملی قابل توجهی 
از طریــق کاهش مصرف بنزین صرفه جویی و 
از سوی د     یگر از سرعت تشد     ید      آلود     گی هوای 

کالنشهرها نیز کاسته خواهد      شد     .

یکفعالاجتماعیدرگفتوگوباقدس:
اورژانساجتماعی،خودنیازمندحمایتاست•

محبوبهعلــیپور:د    ر 
روزهــای اخیــر مد    یرکل 
رضوی  خراسان  بهزیستی 
د    ر گزارشــی مبســوط به 
وضعیت بروز آســیب های 
این اســتان  اجتماعی د    ر 
اشاره د    اشت و تصریح کرد:     

د    ر ماه های اخیر گزارش های کود    ک آزاری نسبت به مد    ت مشابه د    ر 
سال گذشته 2.5 برابر رشد     یافته است.

حمید    رضا پوریوسف گرچه اصرار د    اشته عملکرد     اورژانس اجتماعی 
را به عنوان نخســتین گام د    ر مواجهه با گزارش های آســیب های 
اجتماعــی مطلوب نشــان د    هد    ، اما د    ر عمل و بــه گواه تجربیات 
شهروند    ان و اظهارنظر کارشناســان، د    راین زمینه با کاستی هایی 

روبه رو هستیم. 

تعاریفی که با عملکرد    ها همخوانی ند    ارد    س
مهناز د    یهیم، د    کترای حقوق بشر د    رباره عملکرد     اورژانس اجتماعی 
معتقد     اســت: پیش از آنکه د    رباره عملکرد     این مجموعه اظهارنظر 
کنیم باید     یاد    آور شویم به طور کلی ما د    ر جامعه ای زند    گی می کنیم 
که مرد    مان ناگزیر به تجربه بحران های متعد    د     هستند     و گاه حتی 
همزمان د    رگیر چند    ین بحران می شــوند    . ازایــن رو به گونه ای با 
چالش هایی روبه رو می شــوند     که د    یگر قاد    ر به حل وفصل امور و 
مد    یریت مطلوب شــرایط نیســتند    . زمانی می توان انتظار د    اشت 
خد    مــات و مد    اخالت اورژانس اجتماعی اثرگذار باشــد     که بخش 
عمد    ه ای از مســائل و تنگناهای افراد     حل شد    ه باشد     و تنها بخش 
مشخص و محد    ود    ی از این امور با مد    اخله ها و حمایت های اجتماعی 

سامان بگیرد    . 
این فعال اجتماعی اد    امه می د    هد    : وجود     ســاختار حمایتی همانند     
اورژانس اجتماعی بد    ون بسترها و ابزار کافی نمی تواند     کارآیی د    اشته 
باشــد    ، چرا که این مجموعه برای ایفای نقش مؤثر خود     نیازمند     
فعالیت گروه های متخصصی است که قاد    ر به مقابله با آسیب ها و 
آفت های پرشــماراجتماعی باشند     نه اینکه به د    لیل نبود     نیروهای 
کارآمد     و متخصص د    ر این مجموعه، آسیب ها و آفت های افزون تری 
به جامعه تحمیل شود    ؛ زیرا شاهد    یم د    ر موارد    ی نیروهایی که قرار 
است د    ر این مجموعه، خد    ماتی را به گروه های د    ر معرض آسیب و 
آســیب د    ید    ه ارائه د    هند     از توان و ابزارهای حمایتی کافی برخورد    ار 
نیستند    . برای نمونه، بارها برای نیروهای اورژانس اجتماعی محرز 
شــد    ه طفلی د    ر خانواد    ه اش مورد     خشونت قرار گرفته اما نخستین 
د    غد    غه د    ر مسیر حمایت از این طفل این است که وی قرار است پس 
از جد    اسازی از خانواد    ه اش، توسط چه فرد     یا مجموعه ای سرپرستی 
و حمایت شــود    ؟ چنان که گاه تنگناهایــی که د    ر این زمینه د    ید    ه 
می شود     می تواند     شرایط طفل را وخیم تر از گذشته سازد    . همچنین 
کم نیستند     افراد     آسیب د    ید    ه و د    ر معرض آسیب که پس از مراجعه 
به مراکز حمایتی همانند     اورژانس اجتماعی با چنان عواقبی مواجه 
شد    ند     که با وجود     استمرار و د    وام آسیب ها حاضر به مراجعه د    وباره به 

د    فاتر حمایتی و اعالم مشکالت خود     نیستند    .
وی د    ر اد    امه تأکید     می کند    : بسیار شاهد    یم برای آنکه نشان د    هیم 
برای رفع مشــکالت تالش  کرد    ه ایم، به طور شتاب زد    ه تصمیماتی 
را بد    ون توجه به ساختارهای الزم و نبود     امکانات  اجرایی می کنیم؛ 
د    رواقــع وضعیت اورژانس اجتماعی نیز چنین اســت.  زمانی که 
ســازمان بهزیســتی امکانات الزم را برای پاسخگویی به نیازهای 
مراجعان پرشمار خود     ند    ارد    ، چگونه می توان انتظار د    اشت اورژانس 
اجتماعی مناســب عمل کند    ؟ به تعبیر د    یگر زمانی این ســاختار 
می تواند     عملکرد     موفقی د    اشته باشد     که مجموعه سازمان بهزیستی 
بتواند     امکانات زیرســاختی الزم را د    ر اختیارش قرار د    هد    . ازاین رو 
شــاهد    یم اورژانس اجتماعی د    رحال حاضر د    ر بروز آسیب ها، نقش 
مشاوره ای را برای افراد     ایفا می کند     و اختیارات الزم را برای مد    اخله 
د    ر آسیب هایی همانند     خشونت خانگی ند    ارد    . د    رواقع اینکه گفته 
شــد    ه  اورژانس اجتماعــی می تواند     از افراد     د    ر معرض آســیب و 
آسیب د    ید    ه و به خصوص زنان و اطفال حمایت کند    ، اد    عایی واهی 
اســت؛ چرا که هنوز قوانین مناســبی برای حمایت از این گروه ها 
تد    وین نشــد    ه و همچنان مراکز امنی با تعد    اد     فراوان و با خد    مات 
کیفی برای افراد     یاد     شد    ه وجود     ند    ارد    . نکته د    یگر اینکه تشکیالت 
این مجموعه حتی حــق اقد    ام  فیزیکی برای مواجهه با خاطیان و 
متهمان را ند    ارند     و نیروهای فعال د    ر این عرصه، همچنان ناگزیرند     
با بهره مند    ی از توان نیرو های انتظامی و تنها با حضور د    ر فضاهای 
عمومی و خیابان منتظر اقد    ام های پلیس باشند    . یعنی این مجموعه 
شاخصه هایی را که برای یک نهاد     حمایتی و امد    اد    ی تعریف می شود     
که باید     تخصصی، بهنگام و قابل د    سترسی همگانی باشد    ، د    ارا نیست.

 باید     پیش از اجرای هر برنامه و سیاست گذاری زیرساخت های 
الزم آن فراهم شــود     نه اینکه به طرحی تنها روی کاغذ اشــاره 
کنیم و سپس توقع د    اشته باشیم د    ر مسیر اجرا بسترها و الزامات 
اثرگذاری آن فراهم شــود    ؛ چراکه این رویه مشــکالتی را د    رپی 
خواهد     د    اشــت که جد    ی ترین آن بی اعتمــاد    ی مرد    م به اجرای 

چنین برنامه هایی است.
 
ضرورت مشارکت های مؤثر و پیشگیرانه س

این فعال اجتماعی د    ر پاســخ به اینکه آیا بــا واگذاری اورژانس 
اجتماعی به سایر د    ستگاه ها می توان انتظار د    اشت آسیب ها کاهش 
یافته و یا مناسب تر مد    یریت شوند    ، می گوید    : به اعتقاد     من به جای 
این واگذاری ها باید     به اصالح زیرساخت های برنامه های حمایتی 
و توان افزایی توجه کرد    . د    ر بسیاری از کشورها مهارت های الزم 
برای مهار خشونت ها را د    ر مد    ارس و برای سنین طفولیت آموزش 
می د    هند     تا چنانچه کود    ک با هرگونه رفتار نامناسبی که از سوی 
اطرافیان و حتی والد    ین مواجه شد    ، به متولیان مد    رسه اطالع د    هد    . 
این د    رحالی است که د    ر کشور ما نه تنها چنین زیرساخت هایی د    ر 
مد    ارس وجود     ند    ارد     که شاید     بتوان گفت نظام آموزشی ما خود     به 
گونه ای است که عرصه تولید     و ترویج خشونت به شمار می آید    . 
بنابراین جا د    ارد     ما ریشه ای به مسائل نگاه کرد    ه و این چالش ها را 
حل کنیم. باید     بحث پیشگیری از آسیب ها و خشونت ها بیش از 
این ها مورد     توجه نهاد    ها و د    ستگاه های گوناگون باشد     تا ناگزیر به 

تحمل بار آسیب های گوناگون نباشیم.

آیتاهللعلمالهدیدردیدارمعاونوزیربهداشت:
کرونارابراساس•

ویژگیشهرهامدیریتکنید
قدس:نمایند     ه ولی فقیه د     ر 
خراســان رضوی گفت: ما 
باید      برای مشهد      برنامه ریزی 
خاصی د     اشته باشیم تا هم 
جوابگــوی عواطف زیارت 
باشــد      و هم اقتصاد      شهر 

مشهد      فلج نشود     .
آیت اهلل علم الهد     ی د     ر د     ید     ار با معاون وزیر بهد     اشــت گفت: مسئله 
ابتال به ویروس کرونا د     ر شــهر زیارتی مشهد      وضع نامطلوبی د     ارد      
و شیوع این بیماری زیاد      شد     ه است، اما از ابتد     ای این امر، با همت 
باالی استاند     ار و نیروهای جهاد     ی، مشهد      و استان د     ر وضعیت خوبی 

قرار گرفت.
وی افزود     : استاند     ار خراســان رضوی توانست با وجود      شرکت های 
معین بخشی از ســرمایه مورد      نیاز استان را تأمین کند      و بخشی 
د     یگر را به تأمین وسایل بهد     اشتی د     ر د     انشگاه ها اختصاص د     هد     ، اما 

باز هم کافی نیست.
نماینــد     ه ولی فقیه د     ر خراســان رضوی بیان کرد     : از شــما آقای 
حریرچی د     رخواســت د     ارم به مشهد      با وضعیت ویژه ای نگاه کنید     ؛ 
مسئله تعطیلی و بستن د     رهای حرم یک جریان برخورد     ی شد     ید      
با عمق عواطف و احساســات عاشقان اهل بیت)ع( د     ر سراسر د     نیا 
بود      و فشار سنگینی را به تولیت آستان قد     س رضوی وارد      کرد     . شما 
مستحضرید      حرم امام رضا)ع( وسعت زیاد     ی د     ارد      و بحمد     اهلل با د     قت 

عظیم، پروتکل های بهد     اشتی د     ر حرم رعایت می شود     .
آیت اهلل علم الهد     ی اد     امه د     اد     : فشار سنگین د     وجانبه ای هم از سمت 
مرد     م و هم از سمت اصناف و بازاری های اطراف حرم برای مسائل 
اقتصاد     ی وجود      د     ارد      که باید      با توجه به این خواسته ها برای مشهد      

طرح محد     ود     یت زیارت و اقتصاد     ی ریخته شود     .
وی یاد     آور شــد     : با اینکه االن د     ر د     وران د     هه کرامت هستیم و اوج 
حضور زائران د     ر مشهد     الرضاست، به د     لیل محد     ود     یت ها حضور زائران 
بســیار کم شــد     ه و این مهم معضل اقتصاد     ی جد     ی  را برای مرد     م 

مشهد      ایجاد      می کند     .

حرم ها و مساجد     ، پیشتاز رعایت »فاصله گذاری اجتماعی« س
معاون کل وزارت بهد     اشت د     ر جلسه ستاد      مقابله با کرونا د     ر خراسان 
رضوی هم د     ر این جلسه گفت: این استان از ابتد     ای شیوع کرونا د     ر 

کشور، عملکرد      بسیار قابل قبولی د     اشته است. 
ایرج حریرچی تصریح کرد     : اســتان هر تصمیمی را د     ر اد     امه اتخاذ 
کند     ، من به عنوان نمایند     ه پیگیری الزم را برای عملی شــد     ن آن 
صورت خواهم د     اد     . وی  از مســاجد      و حرم های چهارگانه به عنوان 
مکان هایی که بیشترین میزان رعایت »فاصله گذاری اجتماعی« را 
د     ارند     ، یاد      کرد      و افزود     : متأسفانه اطالعات ما از ویروس کرونا ناقص 

است و باید      همچنان با احتیاط حرکت کنیم. 

کمپین»خونسالم،نجاتبخشزندگی«•
درخراسانرضوی

قــدس:از ابتد    ای ســال 
تاکنــون 25 هــزار نفر د    ر 
خراسان رضوی خون اهد    ا 

کرد    ه اند    . 
مد    یرکل انتقال خون استان 
با بیان ایــن مطلب افزود    : 
انتقال خون خراسان رضوی 
پس از تهران و فارس مقام ســوم را د  ر این زمینه د ارد  . وی اظهار 
د  اشت: د  ر سال گذشته 125 هزار و 590 نفر مراجعه کنند  ه د  اشته 
که از این تعد  اد   از 90 هزار و 801 نفر عمل خون گیری انجام شد  ه 
است و با اهد  ای خون هم فرد   از صحت و سالمتی خود   آگاه شد  ه و 

با اهد  ای این خون جان سه نفر د  یگر را نجات د  اد  ه است .
د    کتر عبد اللهی با اشاره به اینکه اهد    ای خون و نجات جان بیماران 
باید     به عنوان یک کار خیر تلقی شــود    ، افــزود    : وجود     بارگاه منور 
رضوی ظرفیت باالیی را برای گرد    شگری سالمت د    ر این شهر ایجاد     
کرد    ه که با استفاد    ه بهینه از این ظرفیت می توانیم مشهد     را به یکی 
از قطب های د    رمانی آســیا تبد    یل کنیم. وی با اشاره به راه اند    ازی 
پویش  ها و کمپین های اجتماعی اد    امه د    اد    : این حرکت ها و برنامه ها 
می تواند     موجب حضور منظم و مستمر د    اوطلبان و اهد    اکنند    گان 
 د    ر مراکــز اهــد    ای خــون برای شــرکت د    ر این کار خیر شــود    . 
وی همچنین بیان کرد    : عالقه مند    ان برای پیوستن به کمپین »خون 
سالم، نجات بخش زند    گی« می توانند     از روز میالد     حضرت فاطمه 
معصومه)س( تا میالد     ولی نعمتمان امــام رضا)ع( و همچنین د    ر 
مناسبت های مختلف از جمله سالروز تولد    ، مراسم یاد    بود     و ازد    واج 
د    وستان وعزیزان، با نیت برآورد    ه شد    ن حاجت خون اهد    ا کنند     و د    ر 
حال اهد    ای خون از خود     عکس سلفی گرفته، با زیرنویس مناسب از 

طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند    .

د     ر استان 50 کارگاه 
و د     ر مشهد      20 مرکز 

مجوز الزم برای 
د     وگانه سوز کرد     ن 
خود     روها د     ر این 

طرح را د     ریافت و با 
شرکت های تأمین کنند     ه 
تجهیزات قرارد     اد      منعقد      
کرد     ه و یا د     ر حال اتمام 

فرایند      قرارد     اد      هستند    

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار
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گوشت گوسفند    ی

دانشجو: معاون پیشگیری از وقوع جرم د    اد    گستری خراسان 
رضوی گفت: با توجه به تصمیم های اخیر د    اد    گستری استان، 

شهرد    اری مشهد     فعالً نمی تواند     پروژه ای جد    ید     د    ر بافت اطراف 
حرم تعریف کند    . سید    امیر مرتضوی اظهار کرد    : د    ر حال بررسی 
هســتیم که ببینیم چه اقد    ام هایی را می توانیم د    ر این منطقه 

انجام د    هیم. 
وی د    ر پاســخ به اینکه با توجه به آخرین جلســه شورای عالی 
معماری و شهرسازی د    رباره بافت اطراف حرم مطهر، آیا شهرد    اری 
اجازه تملک جد    ید     امــالک مرد    م را د    ارد    ، بیــان کرد    : د    ر زمینه 
پروژه هایی که تعریف شد    ه باید     قائل به تفکیک شویم؛ پاسخگویی 

به برخی از پروژه ها مشکلی ند    ارد    .
به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم د    اد    گستری خراسان رضوی 

این پروژه ها برای اجرا از نظر مشــاوران طرح تفصیلی جد    ید     هم 
مشــکلی ند    ارند     و به همین د    لیل اد    امه د    اد    ن آن ها اشکالی ایجاد     

نمی کند    . 
وی همچنین توضیح د    اد    : از شهرد    اری مشهد     خواسته ایم با اد    اره 
کل شهرسازی و مشاوران فعلی که طرح تفصیلی را می نویسند    ، 
جلسه بگذارند     و موضوعات مرتبط با تملک امالک مرد    م را بررسی 
کرد    ه و پس از رفع ایراد    ها و نواقص، اقد    ام های الزم را انجام د    هند    . 
مرتضوی گفت: همچنین د    ر جلسه روز گذشته د    اد    گستری کل 
تصمیم گرفته شد     شهرد    اری فعالً پروژه ای را تعریف نکند     تا طرح 

تفصیلی نوشته شود    .

معاونپیشگیریازوقوعجرمدادگستریخراسانرضوی:

شهرداریاجازهتعریفپروژهجدیددربافتاطرافحرمراندارد

شهریشهری

ایسنا:معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معد    ن 
و تجارت خراسان رضوی د    ر خصوص وضعیت قیمت ها د    ر یک ماه 
اخیر و مقایسه اول تیر با اول خرد    اد    ، گفت: گروهی از کاالها مانند     
گوجه فرنگی، برنج پاکستانی، برنج هند    ی و برخی اقالم حبوبات 
مانند     لوبیا سفید     و عد    س د    ر یک ماه اخیر افزایش قیمت د    اشتند 
و افزایش ها نیز متفاوت اســت. برنج پاکستانی حد    ود     18 د    رصد    ، 
 برنج هند    ی حــد    ود     1۴ د    رصد    ، حبوبــات د    ر انواع مختلف بین 
۴ تا 10 د    رصد     و شــکر نیز حد    ود     5 د    رصد     د    ر یک ماه گذشــته 

افزایش قیمت د    اشته اند.
غفوری مقد    م بیان کرد    : قیمت گروهی از کاالها مانند     روغن نباتی 
جامــد     و مایع، لوبیا چیتی، برنج ایرانی، لوبیا قرمز، چای و برخی 
اقالم صیفی جات مانند     پیاز د    ر یک ماه اخیر ثابت بود    ه است. برخی 
اقالم نیز کاهش قیمت د    اشتند    ، به طور مثال بهای سیب زمینی 

حــد    ود     ۴ د    رصد    ، خرما ۷ د    رصد     و مــوز بیش از 8 د    رصد     کاهش 
د    اشــته است. وی خاطرنشــان کرد    : د    ر گروه پروتئینی تغییرات 
قیمت را شاهد     بود    یم، د    ر تخم مرغ حد    ود     16 د    رصد     افزایش قیمت 
د    اشتیم، جوجه یکروزه نیز افزایش نرخ د    اشته است. قیمت برخی 
اقالم پروتئینی نیز کاهش د    اشــت، گوشت گوسفند    ی 5 د    رصد    ، 
گوســاله ۷ د    رصد     و بره زند    ه بیش از ۷ د    رصد     کاهش بها د    اشته 
است. نرخ مرغ نیز د    ر د    و سه روز اخیر افزایش د    اشته، قیمت مرغ 
 د    ر مــاه گذشــته 10 هزار و 500 تا 11 هزار تومــان بود    ه و االن 

13 هزار تا 13 هزار و 500 تومان است.
غفوری مقد    م اد    امه د    اد    : د    ر هشت قلم مواد     غذایی متوسط افزایش 
 قیمــت ما د    ر یک ماه اخیر حد    ود     10 د    رصد     بود    ه، د    ر ســه مورد     
6 د    رصد     کاهش د    اشتیم و هشت قلم نیز بد    ون تغییر بود    ه است. 
ســه قلم از مواد     پروتئینی حد    ود     1۴ د    رصد     افزایش و چهار قلم 

حد    ود     6 د    رصد     کاهش قیمت د    اشته که بیشتر گوشت گوسفند     
و گوساله بود    ه است. وی د    ر خصوص د    لیل تغییر قیمت ها، عنوان 
کرد    : برنج پاکســتانی از گروه ارز د    ولتی بیرون آمد    ه و ارز نیمایی 
به آن تخصیص پید    ا می کند    ، د    ر نتیجه د    لیل افزایش قیمت برنج 
پاکستانی تغییر نوع ارز اختصاصی بود    ، طبیعتاً نوسان های قیمت 
ارز بر کاالهایی که از گروه ارز د    ولتی به نیمایی منتقل می شوند    ، 

تأثیر می گذارد    .

گرانیسراغکدامیکازکاالهایاساسیآمد؟
بازاربازار

هاشمرســائیفر:شــیوع کرونا د   ر ایران موجب شد    برخی از 
کشورهای همسایه محد   ود   یت هایی د   ر روند    وارد   ات از کشورمان 
ایجاد     و حتی وارد   ات از ایران را متوقف کنند   . با گذشت زمان البته 
بسیاری از آن ها به شرایط پیش از کرونا برگشته و مسئله وارد   ات 
از کشورمان را حل نمود   ند   . اما هستند    کشورهایی که هنوز پس 
از بیش از چهار ماه از شــیوع کرونا د   ر ایران روابط تجاریشان به 
حالت گذشته برنگشته و همچنان د   رزمینه ورود    کاال از کشورمان 
مقاومت می کنند   . ترکمنستان یکی از این آن هاست. کشوری که 
با خراســان رضوی هم مرز اســت و مرزهای این استان به عنوان 
گلوگاه های تجاری بین ایران و ترکمنستان همراه مورد    استفاد   ه 
قرار گرفته است. بسته شد   ن مرز از طرف ترکمن ها موجب شد   ه 
د   ر مد   ت چهار ماه گذشته بیش از 2 هزار کانتینر حاوی کاالهایی 
که به مرز ایران و ترکمنستان منتقل شد   ه اند    د   ر مرزهای تجاری 
مشترک پیش از ورود    به کشورهمسایه باقی بمانند   . طوالنی شد   ن 
د   پو کانتینرها د   ر مرز و هزینه هــای زیاد   ی که این موضوع برای 
صاحبان کاال و شــرکت های حمل و نقل به همراه د   ارد    ســبب 

گالیه مند   ی آن ها از این موضوع شد   ه است.
د   ر همین خصوص رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق 
بازرگانی مشهد    گفت: حد   ود    چهار ماه است که مرزهای ترکمنستان 

مسد   ود    شد   ه و فعالیت د   ر آسیای میانه عمالً امکان پذیر نیست.
 احمد    زمانیــان یزد   ی افــزود   : بیش از 60 د   رصد    شــرکت های 
حمل و نقل د   ر این مسیر فعالیت می کنند    و تعطیلی مرزها سبب 
آســیب های جد   ی به فعاالن حمل و نقل بین المللی به خصوص 

شرکت های خراسان رضوی شد   ه است.

2هزار کانتینر معطل د   ر مرز ایران و ترکمنستانس
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد    اد   امه 
د   اد   : هــم اکنون بیش از 2 هزار کانتینر که قرار بود    عازم مرزهای 

ترکمنستان و آسیای میانه شوند   ، معطل ماند   ه و امکان برگشت 
آن ها نیز وجود    ند   ارد   . نکته مهم اینکه توقف آن ها سبب تحمیل 
هزینه های انبارد   اری ســنگین بر شرکت های حمل و نقل شد   ه و 
گمرک و سازمان بناد   ر هزینه این انبارد   اری ها را د   ریافت می کنند   .

زمانیان یزد   ی بیان کرد   : شــرکت ها روز به روز د   ر حال پرد   اخت 
هزینه هســتند    و انتظارمان این اســت د   ر آسیبی که وارد    شد   ه، 
حد   اقل د   ولت ورود    کرد   ه و تخفیف هایی اعمال نماید    و یا د   ر مد   تی 

که مرزها بسته است، هزینه های انبارد   اری را د   ریافت نکنند   .

اد   اره کل راهد   اری ورود    کند   س
رئیس کمیســیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد    اظهار کرد   : 
کرونا موجب شــد    کاالهایی که بارگیری شد   ه بود   ند    با مرزهای 
بسته روبه رو شوند   ؛ رانند   ه ها د   ر این میان هزینه توقف می خواهند    
و شرکت هم نمی تواند    این هزینه را بپرد   ازد    و این موجب د   رگیری 
بین رانند   ه ها و شرکت های حمل و نقل و موضوع به مراجع قضایی 
کشید   ه شد   ه است. تقاضای ما این است که اد   اره کل راهد   اری د   ر 
این زمینه ورود    کند    و اختالف بین این د   و قشر را سر و سامان د   هد   .

تالش استاند   اری و سفیر ایران برای حل مشکلس
معاون هماهنگی امور اقتصاد   ی استاند   اری خراسان رضوی نیز با 
اشــاره به مشکل موجود    بر سر راه ترانزیت کاالهای متوقف شد   ه 
پشت مرزهای ترکمنستان به خبرنگار قد   س گفت: این موضوع 
مربوط به تصمیم های مقام های ترکمنســتانی پس از شــیوع 

کروناست  که موجب توقف ترانزیت زمینی و ریلی شد   .
د   کتر علی رسولیان د   ر این باره افزود   : طرف ترکمنستانی چهار ماه 
است که این تصمیم را گرفته و د   ر این مد   ت برای اینکه موضوع 
حل شــود    جلسات متعد   د   ی را برگزار کرد   یم؛ سه جلسه با سفیر 
ایران د   ر ترکمنستان برگزار شد   ه که پس از آن آقای ارباب خالص 

جلســاتی را با مقام های ترکمن برای رسید   ن به نتیجه مطلوب 
د   اشــته و حتی پس از پیگیری وزارت امور خارجه، آقای رئیس 
جمهور نیز شخصاً با رئیس جمهور ترکمنستان تلفنی مذاکراتی را 
د   اشتند    که د   ر نهایت فعالً به برقراری خطوط ریلی انجامید   ه است .

وی همچنین اظهار کرد   : برای اینکه مشکالت حل شود    حتی بحث 
ایجاد    تونل های ضد   عفونی نیز د   ر د   ستور کار قرار گرفت؛ نقشه های 
جد   ید   ی برای ساماند   هی این بحث طراحی و پل جد   ید   ی نیز د   ر 
مرز سرخس ساخته و به بهره برد   اری رسید    اما طرف ترکمن هنوز 

آزاد   سازی مرز زمینی را نهایی نکرد   ه است.
معاون هماهنگی امور اقتصاد   ی استاند   اری خراسان رضوی گفت: 
ما به همراه ســفیر ایران د   ر ترکمنستان تمام تالشمان را به کار 
گرفته ایم تا هر چه زود   ترموضوع ترد   د    ترانزیتی ایران به این کشور 
همســایه به روال عاد   ی خود    برگرد   د   ؛ اما این بحث د   ر اختیار ما 
نیســت و کشور مقابل است که باید    همکاری الزم را با ما د   اشته 
باشد   . امید   واریم با تالش هایی که می شود    هر چه زود   تر به نتیجه 

مورد    نظر د   ست پید   ا کنیم.
رسولیان د   ر توضیح این مطلب که با باز شد   ن ترانزیت ریلی بین 
د   وکشور آیا امکان انتقال کانتینرهای موجود    د   ر مرز با خطوط ریلی 
وجود    د   ارد   ، اظهار کرد   : قطعــاً این امکان وجود    د   ارد   ، اما برخی از 
شرکت های حمل و نقل د   وست ند   ارند    از طریق ریلی ترانزیتشان 
انجام شود   ، ضمن اینکه باز هم اعالم می کنیم ما محد   ود   یتی برای 

این موضوع ند   اریم.

کروناسدراهصادرکنندگانشدهاست

2هزارکانتینرپشتمرزهایبستهترکمنستان

گزارشگزارش

هشدارکروناییدانشگاهعلومپزشکیمشهد
مهدهایکودک•

جایمناسبیبرایکودکاننیستند
قدس:د    انشیار گروه کود    کان د    انشگاه علوم پزشکی مشهد    ، با اشاره 
به اینکه د    ر شرایط فعلی نگهد    اری بچه ها د    ر مهد    های کود    ک  مناسب 
نیست، گفت: د    ر این شرایط بحرانی یک نفر که مبتال شود     می تواند     

همه را د    رگیر کند     و انتشار بیماری افزایش یابد    . 
د    کتر محمد    حسن اعلمی افزود    : کود    کان از گروه های آسیب پذیر به 
شمار می روند     که باوجود     ند    اشتن عالئم بالینی می توانند     ناقل این 

بیماری باشند    . 

مردانبیشترینتعدادفوتیهایمشهد•
دربهارامسال

قدس: مد    یرعامل ســازمان فرد    وس های شهرد    اری مشهد     گفت: 
بیشترین تعد    اد     فوتی های سه ماهه نخست سال جاری با 60 د    رصد    ، 

مربوط به آقایان است. 
حجت االســالم مهد    وی د    امغانی افزود    : د    ر سه ماهه ابتد    ایی سال 
جاری تعد    اد     5 هزار و 622 نفر د    ر مشــهد      فوت شد    ه اند     که د    ر این 
میان آقایان با 3هزار و396 نفر 60 د    رصد     و خانم ها با 2هزار و226 
نفر ۴0د    رصد     فوتی ها را شامل می شوند    . وی بیشترین علل فوت را 
بیماری های سیستم تنفسی، بیماری های سیستم گرد    ش خون و 

سرطان ها عنوان کرد    . 
وی با اشاره به فاصله چهار ساله میانگین سنی متوفیان زن و مرد     

گفت: میانگین سنی متوفیان مرد     65 و زنان 69 سال است.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
تذکر نماینده مردم مشهد به وزیر •

دادگستری در خصوص بافت پیرامون حرم
مردم  نماینــده  قدس: 
در  کالت  و  مشــهد 
اسالمی،  شورای  مجلس 
به علیرضــا آوایی، وزیر 

دادگستری تذکر داد.
تذکــر حجت  مشــروح 

 االســالم پژمان فر به این 
شرح است: استاندار خراسان رضوی در سخنانی که رسماً منتشر 
شده، ادعا کرده اســت: »قانون را در استان به نفع توسعه خم 
کرده ایم«. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساســی که »نظارت بر حسن 
اجرای قوانین« و نیز »اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم« 
را از وظایف اصلی قوه قضائیه دانسته است، اظهار صریح چنین 
ادعای جســورانه  ای قاعدتاً باید دادگستری را حساس کرده و 
چگونگی »خم کردن« قانون را در اســتان، با دقت مورد رصد و 

پیگیری قرار دهد.  
از جمله عرصه  های خم کردن قانون توســط کســانی که باید 
پشتشان در برابر قانون خم باشد، پروژه و طرح بافت پیرامونی 
حرم مطهررضوی اســت که از همان آغاز خم کردن قانون با 
شکســتن هنجارها و عدم هویت و نفی عدالت و وقوع تخلفات 
گسترده و مخدوش کردن حقوق عامه همراه بوده است و حتی 
به ورود مستقیم مقام معظم رهبری و ابالغیه صریح تذکرات و 
دستورات معظم له توسط استاندار وقت در سال ۱۳۸۶ انجامیده 
است.تســری این آتش خم کردن در سرتا سر شهر، عالوه بر 
این بافت معنوی-تاریخی، محــالت و باغ ها و حتی کوه  ها را 
می  ســوزاند و دکا ن  های جدیدی به نام جذب سرمایه گشوده 
می شو د که هیچ تناسبی با مشــهدالرضا ندارند و این نگرانی 
جدی اســت  که در خلق این کانون  های بی  تناسب و پرهیاهو، 
عامدانه، به  حاشیه راندن مفهوم واقعی زیارت و معنویت از این 

شهر هدف  گذاری شده باشد!
یکی از تهدیدهای جدی آینده نزدیک و دور مشــهد، ساختن 
شــهری است که اسیر انواع آسیب  های اجتماعی و فرهنگی و 
هویتی  باشــد که خود زمینه ساز جرایم گوناگون خواهد بود و 
مأموریت قوه قضائیه برای پیشــگیری از جرم را با چالش  های 
عدیده روبه رو خواهد کرد. با اعتراض های نخبگانی و از جمله 
نامه ۲۲۰ نماینده مجلس دهم و ده  ها شــخصیت برجســته 
ملی خطاب به سران قوا، خوشبختانه شورای عالی شهرسازی و 
معماری کشــور، طرح قبلی را متوقف و فرایند بازنگری جهت 
تحقــق تذکرات رهبــری و تقویت هویــت و ارزش  های این 
بافت معنوی را آغاز کرده اســت.انتظار جدی است که ریاست 
دادگســتري در اســتان، جناب آقای غالمعلی صادقی، براي 
حسن اجراي مصوبه قانوني و رسمی فوق  الذکر، نظارت الزم را 
مبذول دارد و در راســتاي استیفاي حقوق عامه و منافع مردم 
محروم و بي  پناه و مقابله با  فشارها و البی  های منفعت  طلبان، 
عمل نماید. الزم اســت ایشــان در همراهی با مصوبه رسمی 
شــورای عالی شهرســازی و اقدام های اصالحــی وزارت راه و 
شهرســازی و تسهیل مسیر قانونی و رسمی کشور، به وظایف 
خود که متأسفانه تاکنون از آن غفلت جدی شده است، عمل 
نمایند و فوراً حساب دستگاه قضایي استان از صف قانون دانان 
قانون  شکن که به دنبال »خم کردن قانون« و افزایش اختیارات 
غیرقانونی خود و تداوم انفاذ الگوهای بی  هویت توسعه و صیانت 
از منافــع عده  ای قلیل به ضرر عامه مردم و نفِی هویت تمدنی 

مشهدالرضا هستند، جدا نمایند.

 نجات جان زن عشایری•
 با اقدام  به موقع هالل احمر نیشابور

نیشــابور- قدس: نجاتگران تیم امدادونجات کوهســتان 
جمعیت هالل احمر نیشابور در عملیاتی هشت ساعته جان 
بیمــار قلبی گرفتار در ارتفاعــات گرینه زبرخان  را نجات 
دادند.معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هالل احمر نیشابور 
اظهار کرد: به دنبــال اعالم مرکزEOC جمعیت هالل احمر 
استان مبنی بر بیماری حاد قلبی احدی از شهروندان عشایر 
در ارتفاعات روســتای گرینه و عدم امکان دسترسی عوامل 
اورژانس به دلیل سخت گذر بودن منطقه فوق، بالفاصله دو 
تیم از نجاتگران تیم امدادونجات کوهستان شعبه با تجهیزات 
الزم بــه همراه یک نفر از عوامل اورژانس ۱۱۵ نیشــابور به 

ارتفاعات گرینه اعزام شدند.
اسماعیل شاه بیکی افزود: از آنجا که شرایط دشوار و وخامت 
حال بیمار )بانو ۵۰ ســاله( اجازه انتقال به روستای گرینه را 
 EOCنمی داد، با تصمیم فرمانده تیــم و هماهنگی با مرکز
، مصــدوم با خودرو نجات جمعیــت هالل احمر و همراهی 
تکنســین اورژانس ۱۱۵ پس از هشــت ســاعت تالش به 
بیمارستان فارابی مشهد تحویل داده شد و خوشبختانه پس 

از ارائه خدمات الزم در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار گرفت.

توقیف پژو پارس حامل تریاک•
خط قرمز: فرماند ه انتظامي اســتان از کشف ۲۰۶کیلوگرم 
تریاک د ر عملیات پلیس شهرســتان قاین خبر د اد .ســرد ار 
شــجاع اظهار کرد : مأموران انتظامي شهرستان قاین هنگام 
کنتــرل خود روهاي عبوري به یک خــود رو پژو پارس که با 
سرعت باالیي د ر حرکت بود ، مشکوک و به رانند ه آن د ستور 
ایســت د اد ند .وي افزود : متهم با بي توجهي به ایست پلیس 
متواري شد  که بالفاصله مأموران با اجراي طرح مهار، خود رو 
را د ر عملیاتی ضربتي متوقف کرد ند . فرماند ه انتظامي استان با 
بیان اینکه د ر بازرسي از خود رو، ۲۰۶ کیلوگرم تریاک کشف 
شد ، خاطرنشــان کرد : یک خود رو راه پاک کن که محموله 
 مواد  مخد ر را اســکورت مي کرد  نیز شناسایي و توقیف شد .

وی ا فزود: د ر این عملیات د و خود رو توقیف و چهار متهم د ستگیر 
شــد ند   که با تشکیل پروند ه به مراجع قضایي معرفي شد ند .

دادستان سرخس خبر داد
 بازداشت پنج مدیر و کارمند •

به اتهام فساد مالی
قدس آنالین: دادستان 
ســرخس گفت: در دو 
ســال اخیر پنج مدیر و 
کارمند در ســرخس از 
مختلف  دســتگاه های 
اجرایی به اتهام فســاد 
بازداشــت  اقتصــادی 

شدند و پرونده های آن ها در حال رسیدگی است.
حیدر جهانی، دادستان عمومی و انقالب سرخس، ظهر روز  
گذشته در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه 
برگزار شد، گفت: رسالت دستگاه قضایی مبارزه با فساد است 
و در این راه با احدی تعــارف نداریم. وی ادامه داد: ما اجازه 
نمی دهیم فساد در هر جایی حتی دستگاه قضا رخنه کند، 
ضمن اینکه در چند ســال گذشته کارمندانی از دستگاه در 
شهرستان سرخس به دلیل تخلفاتی که داشتند، اخراج شدند. 
وی بیان کرد: در دو سال اخیر پنج مدیر و کارمند در سرخس 
از دســتگاه های مختلــف اجرایی به اتهام فســاد اقتصادی 
بازداشــت شدند و پرونده های آن ها در حال رسیدگی است، 
ضمــن اینکه پرونده هــای این افراد از یکدیگر جداســت و 

ارتباطی با هم ندارند. 
جهانی عنوان کرد: اتهام این افراد عموماً رشــوه، اختالس و 
تحصیل مال از طریق نامشــروع بوده و پرونده های آن ها در 
مرکز استان رسیدگی می شود و برخی از آن ها در بازداشت و 
برخی با قرار وثیقه آزاد هستند که البته ممنوعیت خروج از 

کشور برای آن ها صادر شده است. 
وی با اشــاره به کاهش ۵۰ درصــدی پرونده های معوق در 
دادســرای عمومی و انقالب سرخس، خاطرنشان کرد: نبود 
کارشناس حقوقی برای راهنمایی مردم، عدم همکاری شاکیان 

و کارشناسی، موجب اطاله دادرسی می شود. 
جهانــی بیــان کــرد: بــرای کاهــش ورودی پرونده هــا، 
مهم تریــن برنامــه دادگســتری شهرســتان، اســتفاده از 
ظرفیــت بزرگان، ریش ســفیدان و معتمدان محلی اســت 
کــه در این رابطه با ورود و وســاطت بــزرگان، پرونده چند 
نزاع دســته جمعی به صلح و ســازش ختم شــده اســت.

 دادســتان ســرخس گفت: بــه تازگــی تخریب هایی در 
مرتع تخته واویال که متعلق به آســتان قدس رضوی اســت 
صــورت گرفته کــه پرونده آن در حال رســیدگی اســت.
  وی تأکید کرد: قرار شده این مرتع پس از برداشت محصول، 
محصور و به  صورت تعاونی در اختیار مردم و دامداران همان 
منطقه قرار بگیرد تا ضمن جلوگیری از تخریب های بعدی، 
مرتع این منطقه توسط مردم محلی که بهترین امین هستند، 
حفظ شــود. جهانی در پایان تصریح کرد: در مقام ریاســت 
شــعبه کیفری تاکنون خود بنده چندین بار در جرایم قابل 
 گذشت، حکم به مجازات جایگزین حبس داشتم، اما مشکلی 
که در شهرستان داریم این است که دستگاه های اجرایی باید 
زمینه های اجرای مجــازات جایگزین حبس را فراهم کنند. 

یک مسئول در نیشابور خبر داد
 معدوم سازی 8 تُن بادمجان فاسد•

میرعلمدار: مدیر اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، 
آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از 

معدوم سازی ۸ تن بادمجان خبر داد.مدیر اداره نظارت بر 
موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم 
پزشکی نیشابور اظهار کرد: در این زمینه کارشناسان این 

اداره به محل یک سردخانه مراجعه و اقدام به نمونه برداری 
از محصول دپو شده کردند.هادی حسین زاده افزود: پس از 

آزمایش صورت گرفته و مشاهده عدم انطباق با استانداردهای 
مربوط، ۸ تن بادمجان معدوم شد.

توسط مرزبانی خراسان رضوی  رقم خورد
زمینگیر ی6 قاچاقچی مواد در مرز•

خط قرمز: فرمانده  مرزباني استان خراسان رضوي از کشف 
مقادیــری موادمخدر و دســتگیری ۶ قاچاقچــی در حوزه 
اســتحفاظی هنگ مرزی تایباد خبر داد.ســردار ماشاءاهلل 
جان نثار، فرمانده مرزباني خراسان رضوي، بیان کرد: مرزبانان 
ایــن فرماندهی در هنگ مرزی تایبــاد در یک هفته موفق 
به کشــف بیش از ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و دســتگیری 
قاچاقچیان شدند.سردار جان نثار در ادامه خاطرنشان کرد: در 
پی این سلسله عملیات ها ۲۱9 کیلو و ۳۵۰ گرم مواد مخدر 
از نوع تریاک، حشیش و هروئین فشرده کشف شد.فرمانده 
مرزبانی استان خراسان رضوی، با اشاره به توقیف چهار خودرو 
از قاچاقچیان، عنوان کرد: در این رابطه ۶ قاچاقچی موادمخدر 

توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد دستگیر شدند.

عقیل رحمانی: دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز اســتان در گفت وگو با قدس، به تشریح 
آمار ورودی پرونده به دادسرای مشهد در سال 
۱۳9۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل پرداخت 
و اظهــار کرد: در ۲۰ اتهام اول ورودی پرونده 
به دادســرای مشهد، شــاهد کاهش 9 اتهام 
نســبت به مدت مشابه در سال قبل هستیم.

 20 عناوین اتهامی که سال قبلس
 در صدر بودند

قاضی محمدحســین درودی در ابتدا به ذکر 
عناویــن اتهامی مدنظر پرداخــت و در ادامه 
بیان کرد: توهین به اشــخاص عادی، سرقت 
مستوجب تعزیر، تهدید، ضرب و جرح عمدی، 
ایراد صدمــه بدنی بر اثر تصــادف رانندگی، 
رانندگی بدون پروانه رســمی، کالهبرداری، 
نگهــداری موادمخــدر، تخریــب، اعتیاد به 
موادمخدر، خیانت در امانت، افتراء، ترک انفاق، 
تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده 
و تقلب از امتیازات، جعــل، فروش مال غیر، 
ممانعــت از حــق، ورود به مســکن یا منزل 
دیگــری به عنف و تهدید، تصــرف عدوانی و 
شکستن یا محو کردن مهر یا پلمب، به ترتیب 
۲۰ اتهــام اول ورودی پرونده به دادســرای 
مشهد در ســال ۱۳9۸ را تشــکیل داده اند.

کدام جرایم کاهش داشت؟ س
دادستان مشهد اظهار کرد: در اتهام های توهین 

به اشــخاص عــادی ۸درصد، ضــرب و جرح 
عمدی 4درصد، ایراد صدمه  بدنی بر اثر تصادف 
رانندگی ۶درصــد، تخریب ۵درصد، خیانت در 
امانت ۵درصد، ترک انفاق ۱۳درصد، ممانعت از 

حق ۶درصد، ورود به مسکن 
یــا منزل دیگــری به عنف و 
شکستن  و  یک درصد  تهدید 
یا محو کــردن مهر یا پلمب 
نیز ۶ درصد، در سال ۱۳9۸ 
نســبت به مدت مشابه سال 
قبل، شــاهد کاهش ورودی 
این دست اتهام ها به دادسرای 
عمومی و انقالب مرکز استان 
بوده ایم.این مقام ارشد قضایی 
استان با بیان این مطلب که 

با پیگیری های دستگاه قضایی استان به منظور 
برنامه ریزی و انجام اقدام های گسترده فرهنگی 
و اجتماعی در جهت کاهش خشونت و افزایش 
آســتانه تحمل افراد در ســطح جامعه توسط 
دستگاه های متولی، بحمداهلل 
شــاهد   ۱۳9۸ ســال  در 
اثربخشی این اقدام ها بوده ایم 
به نحوی که در حال حاضر در 
جرایمی نظیر  توهین، ضرب 
و جرح، تخریب و خیانت در 
ورودی  کاهش  شاهد  امانت، 
هستیم. دادســرا  به  پرونده 
قاضی درودی ادامــه داد: با 
توجه بــه اینکه هنــوز این 
جرایم در صدر ورودی پرونده 

به دادسرا قرار دارند نیاز است اقدام های فرهنگی 
و اجتماعی دســتگاه های متولی امر با توجه به 
خروجی خوب و مثبتی که اقدام های  گذشته 
داشته است، در سال جاری هم با جدیت همین 

مسیر پیگیری و دستورالعمل ها اجرا شوند.

برخورد قاطع با مجرمان جرایم مهمس
دادســتان مشــهد در پایان گفت: در جرایم 
خشــن و مهم با توجه به اینکــه این جرایم 
امنیت عمومی جامعه را خدشــه دار می کنند 
با قاطعیت در چارچــوب قوانین و مقررات با 
مرتکبان این جرایم برخورد می شود، چنان که 
در چند سال اخیر مردم شاهد این امر بوده اند 
و ان شاءاهلل در سال جاری هم همین رویه در 

دادسرای مشهد ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان درگفت وگو با قدس خبر داد

کاهش ورودی پرونده در چهار عنوان اتهامی

دادستان مشهد: در 
جرایم خشن و مهم با 

قاطعیت در چارچوب 
قوانین و مقررات با 
مرتکبان این جرایم 

برخورد می شود

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
وزش باد و گردوخاک•

قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره ای، پدیده غالب جوی به ویژه در نیمه شرقی و جنوبی 
اســتان وزش باد و گردوخاک است. ضمن اینکه طی امروز 
کاهش غلظــت آالینده های جــوی )ذرات pm( پیش بینی 
می شود. از جمعه با شمالی شــدن جریان،ٰ  عالوه بر افزایش 
ســرعت وزش باد، بر میــزان ابرناکی آســمان )به ویژه در 
نیمه شمالی استان( افزوده خواهد شد. اوایل هفته آینده نیز 

دمای هوا بین 4 تا 7 درجه سلسیوس کاهش می یابد.
هوای امروز مشــهد هم صاف و در بعدازظهر افزایش سرعت 
وزش باد موقتی پیش بینی می شود. حداقل و حداکثر دمای 
این شهر نیز به ترتیب ۲۲ و ۳۵درجه سلسیوس خواهد بود.
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مسئوالن راه آهن پاسخ دهندس
از مسئوالن راه آهن بپرسید چرا همه سالن های فوتسال مشهد 

باز، ولی سالن فوتسال راه آهن بسته است؟
۹35...۱2۴0

آینده نگری کجاست؟س
آینده نگری کجاست؟ من از ســاکنان قدیمی بولوارمصلی 
هستم. قدیما می گفتند انتهای بولوار مصلی با پل هوایی به 
شهرک شیرین، بهشت رضا و اتوبان وصل می شود و متأسفانه 
ایــن کار را نکردند، اما اکنون با هزینه چندین برابر در حال 

انجام است.
۹۱5...7۴63

پول ندهید از ثبت نام خبری نیست!س
سالم؛ من ســه دختر در مدرسه سوگند دارم، موقع گرفتن 
کارنامه آن ها گفتند اگر تا آخر تیر نفری۱۰۰هزارتومان پول 

واریز نکنید، دخترانتان را اینجا ثبت نام نمی کنیم.
۹03...6083

فقط دروغ به مردم می گویند!س
قرار بود قیمت بلیت اتوبوس زیاد نشود، اما از ۳۱ خرداد گران 
شد؛ نمردیم)مشتی باشیم( از نگاه شهرداری را دیدیم. فقط 

دروغ به مردم می گویند!
۹۱5....66۴7

این وضعیت نگران کننده است!س
در خطوط بی آرتی اتوبوســرانی پروتکل های بهداشتی اصاًل 

رعایت نمی شود. این وضعیت نگران کننده است!
۹03....650۱

اتوبوسرانی با این درخواست موافقت کندس
مسئوالن اتوبوســرانی بنا به درخواست و اجابت مردم خیابان 
آیت اهلل عبادی و همچنین دسترسی آسان تر و بهتر از پایانه شهدا 
به سمت پایانه امام رضا، لطفاً یکی از خطوط پایانه امام رضا را با 
مسیر ۲ تندرو در پایانه انقالب جابه جا کرده تا از خدمات دهی 

مسیر ۲ در پایانه امام رضا بیشتر استفاده شود. 
۹38...265۱ 

مسئوالن پیگیری کنند س
ممنون می شوم اگر مسئوالن پیگیری کنند که چرا در مدرسه 
نظری تا وجهی دریافت نشــود اســم دانش آموز برای سال 

تحصیلی جدید ثبت نام نمی شود؟
۹35...8233

چرا به همه ضربه می زنید؟س
شــما را به خدا این قدر به قهوه خانه ها  گیر ندهید؛ اگر ضرر 
دارد چرا جلو منافع خودتان را نمی گیرید که کارخانه ها تنباکو 

تولید نکنند، چرا به همه ضربه می زنید؟ 
۹35...5۹5۱

مجسمه فردوسی ونیاز دانشجویان س
آیا مجسمه حکیم توس فردوسی بزرگ در میدان منتصب به این 
حکیم نامی  از ارزشش کاسته شده که نیازمند مجسمه ای بزرگ تر 
وغول آسا در دانشگاه هستیم . آیا هزینه این مجسمه  غول آسا 
نمی تواند صرف نیازهای پژوهشی  دانشجویان دانشگاه  فردوسی شود.

0۹35....220۹

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

کالهبرداریکالهبرداری

پلیس آگاهــی  رئیــس  بجنــورد- خبرنگارقــدس: 
خراسان شــمالی از کشــف هفت فقره پرونده جعل و 
کالهبــرداری به ارزش ۲میلیارد ریال در اســتان خبر 
داد.ســرهنگ مقصود رستگار با اعالم جزئیات این خبر 
گفت: در پی اعالم چندین مورد جعل و کالهبرداری در 
سطح استان، بالفاصله موضوع برای دستگیری متهمان با 

جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه با تالش مســتمر و شبانه روزی 
کارکنان ناجا، هفت فقــره پرونده جعل و کالهبرداری 
در استان کشف شــد، افزود: در این رابطه هشت متهم 
دستگیر که برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل 
شدند.سرهنگ رستگار با بیان اینکه متهمان در تحقیقات 
انجام شــده به هفت فقره جعل و کالهبرداری به ارزش 
۲میلیارد ریال در استان اعتراف کردند، تصریح کرد: در 
نهایت متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری هشت جاعل

خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان چناران از شناسایی و 
دستگیری  متهمان پرونده سرقت طال و جواهر با اسلحه کلت 

پالستیکي خبر داد.  
سرهنگ بهنام اویسی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع 
یک فقره سرقت  طال و جواهر از یک شهروند در شهر چناران، 
بالفاصلــه پیگیری موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی این شهر قرار گرفت.
فرمانده انتظامي شهرستان چناران افزود: در بررسی های اولیه 
و بنا بر اظهارات مالباخته، مشــخص شد دو متهم  با تهدید 
کلت کمری، تمامی طال و جواهرات او  به ارزش ۲میلیارد ریال 
را به ســرقت برده اند.وی بیان کرد: کارآگاهان پلیس با اشراف 
اطالعاتی و تحقیقات گســترده یکی از متهمان را در مشهد 

شناسایی و وی را با هماهنگی مقام قضایی در اقدامی غافلگیرانه 
و هنگام ورود به مخفیگاهش دستگیر کردند و از این فرد یک 

قبضه کلت پالستیکی که در امر تهدید و سرقت به عنف از آن 
استفاده می کرد کشف و خودرو وی نیز توقیف شد.

ســرهنگ اویســی تصریح کرد: متهم دســتگیر شــده در 
بازجویی های به عمل آمده به سرقت مسلحانه و به عنف طال و 
جواهرات با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد که در اقدامی 
سریع همدست وی نیز در شهر چناران شناسایی و دستگیر 

شد.
فرمانده انتظامي شهرستان چناران در پایان با اشاره به کشف 
بخشــی از وجوه نقــدی حاصل از فروش اموال مســروقه از 
متهمان، خاطرنشــان کرد: در این زمینه یک متهم زن و سه 
مالخر  در مشهد دستگیر شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه 

دارد.

فرمانده انتظامی چناران تشریح کرد

سرقت طال  با کلت  پالستیکي       

سرقتسرقت
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 ای���ن ش���رکت در راس���تای اجرای م���اده 3 آیین نامه مربوط به نحوه تعیین بس���تر و حری���م رودخانه ها، 
انهار، مس���یل ها و ... مبادرت به تعیین حد بس���تر و حریم رودخانه بدرانلو حد فاصل روس���تای حصار تیمور تاش تا روس���تای کیکانلو در 
محل  اتصال به  رودخانه اترک واقع در حوزه شهرس���تان  بجنورد  به طول تقریبی 36 کیلومتر )مطابق نقش���ه کروکی( نموده اس���ت. لذا 

بدین وسیله به اطالع کلیه اشخاص ذینفع 
می رساند که برای کسب اطالع از حد بستر 
و حریم رودخانه یاد شده به امور منابع آب 
شهرستان بجنورد به نشانی،  بجنورد خیابان 
طالقان���ی غرب���ی کوچ���ه ش���هید س���لطانی، 
مراجعه نمایند و چنانچه اعتراضی نسبت به 
میزان بستر و حریم رودخانه مذکور داشته 
باشند می توانند )حداکثر ظرف مدت یکماه( 
از تاریخ انتش���ار این اطالعیه، اعتراض خود 
را به دبیرخانه آن امور به نشانی فوق الذکر 

تسلیم و رسید دریافت دارند.
بدیهی اس���ت ب���ه اعتراضات واصل���ه بعد از 
انقضای مهلت قانونی به هیچ وجه ترتیب 

اثرداده نخواهد شد. 

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی



خبرخبر خبرخبر

400روستایکرمانشاهمشکلآبدارند•
کرمانشــاه:بــه گفته 
مد یرعامل شــرکت آب و 
استان کرمانشاه  فاضالب 
حــد ود  400 روســتای 
استان مشکل تأمین آب 
د ارند  که برای آبرسانی به 
آن ها 260 میلیارد  تومان 

اعتبار نیاز است. 
علیرضا کاکاوند  با اشاره به وضعیت تأمین آب روستاهای استان 
کرمانشاه، اظهار کرد : هم اکنون 400 روستای استان با جمعیت 

نزد یک به 20 هزار نفر مشکل کمبود  آب د ارند .
وی با بیان اینکه هم اکنون 80 تا 85 روستا از این تعد اد  به صورت 
سیار و با تانکر آبرسانی می شوند ، اد امه د اد : پیش بینی می کنیم د ر 
اوج فصل گرما تعد اد  روســتاهای نیازمند  آبرسانی سیار به 180 

مورد  برسد  که این روستاها د ر سراسر استان پراکند ه هستند .

تغییرکاربریدراراضیبکربابل•
آنهمبامجوز!

مازندران:د اد ستان بابل با انتقاد  و تأسف از اینکه تغییر کاربری 
د ر برخی اراضی بکر کشاورزی این شهرستان، با مجوز بود ه است، 
گفت: د ر زمین کشاورزی د رجه یک، ویالسازی می شود  که این 
تغییر کاربری با مجوز صورت می گیرد ، چه کسی این مجوزها را 

صاد ر می کند ؟
اسماعیل مالکریمی د ر نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره 
به اینکه د فاع از منابع طبیعی، منابع ملی و حریم رود خانه ها د ر 
اولویت کاری ما قرار د ارد ، افزود : تغییر کاربری اراضی کشاورزی د ر 
این شهرستان زیاد  است. د ر زمین کشاورزی محض و د رجه یک، 
ویالسازی می شود  و د ر برخورد  آن ها د ید یم که مجوزاتی د ارند ، 

چه کسی این مجوزها را صاد ر می کند ؟

آفتتوافقهایدستیوزیردرختی•
اتحاد یه  رئیس  همدان:
همد ان  امالک  مشاورین 
با بیــان اینکــه مالکان 
حاضــر بــه افزایش 25 
د رصد ی اجاره بها نیستند ، 
مالکان  د رصد   گفت: 80 
بابخش نامــه افزایش 25 

د رصد ی قرارد اد های رهن و اجاره موافق نیستند .
جمالی عنوان کرد : متأسفانه مالکان مبالغ هنگفتی برای رهن و اجاره 
پیشنهاد  می د هند  و وقتی مشاوران امالک تذکر می د هند  د ر جواب 
آن ها می گویند  مســتأجر راضی است شما چه کاره اید ؟ وی اد امه 
د اد : متأســفانه همکاری بین مرد م و مشاوران امالک وجود  ند ارد ، 

به همین علت توافق های د ستی و زیرد رختی بیشتر شد ه است.

ابتالبهکرونا،ادارهتأمیناجتماعی•
»بوکان«راتعطیلکرد

مهاباد:سرپرســت اد اره 
بوکان  اجتماعی  تأمیــن 
شــیوع  به د لیل  گفــت: 
بیــن  کرونــا  بیمــاری 
کارکنــان، فعالیــت این 
اد اره تا شنبه هفته آیند ه 

تعطیل است.
ناصر حسینی خواه اظهار کرد : این تصمیم پیشگیرانه د ر راستای 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا اتخاذ شد ه و بر همین اساس 

این اد اره تا روز شنبه، ششم تیرماه جاری تعطیل است.
وی افــزود : یکی از کارکنان این اد اره بر اثر ابتال به این بیماری 
فوت کرد ه و هم اکنون چهار نفر د یگر نیز مبتال شــد ه اند  که از 
این تعد اد  سه نفر د ر منزل د وران قرنطینه را سپری می کنند  و 
یک نفر د یگر نیز د ر بخش عفونی بیمارستان د کتر قلی پور این 

شهرستان بستری است.

احتمالکمبودتختبستری•
دربرخیازشهرهایگلستان

گلستان:رئیس د انشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: اگر شیوع کرونا 
به همین شــکل اد امه پید ا کند  شاید  د ر برخی شهرها به خصوص 

گنبد کاووس با کمبود  تخت بستری روبه رو شویم.
عبد الرضا فاضــل د ر جمع خبرنگاران اظهار کرد : د ر حال حاضر د ر 
شهرســتان های گنبد کاووس، بند رگز، آق قال، بند ر ترکمن، کالله، 
گالیکــش و مراوه تپه وضعیت قرمز کرونا را د اریم و اگر مرد م اصول 
بهد اشتی را رعایت نکنند  تعد اد  شــهرهای بیشتری را با وضعیت 
قرمز خواهیم د اشــت. وی بیان کــرد : د ر حال حاضر تمهید اتی د ر 
گنبد کاووس برای حل مشکل کمبود  تخت بیمارستانی اند یشید ه 

شد ه است.

ورودبهپارکهایارومیه•
تااطالعثانویممنوعشد

: بــی نغر یجا با ر ذ آ
سخنگوی شهرد اری ارومیه 
گفت: به د نبال افزایش شیوع 
کرونا د ر آذربایجان غربی به 
ویژه شــهر ارومیــه، ورود  
به پارک ها و بوســتان های 
ارومیه ممنوع شد . شهرد اری 
ارومیه د ر اطالعیه ای با اعالم این خبر، از شهروند ان د رخواست کرد ه 
تا از تجمع د ر اماکن عمومی و ترد د  د ر پارک های این شهر خود د اری 
کنند . د ر این اطالعیه، هرگونه ورود  برای اتراق، پیک نیک، همچنین 
گشــت و گذار د ر بوستان ها و پارک های شهر ارومیه تا اطالع ثانوی 

د رخصوص پیشگیری از گسترش کرونا ممنوع اعالم شد ه است.

جنگلهایکهگیلویهوبویراحمدبیپناهماندهاند

جدال نابرابر امدادگران با خشم طبیعت
یاســوج: جنگل ها و مراتع ســبز اســتان 
 کهگیلویه و بویراحمد  حکم سفره ای پربرکت و 
روزی د هند ه برای مرد مان این د یار د ارد  که با 
افتاد ن آتش  به  جان آن ها، اقتصاد  و معیشــت 

مرد مان این منطقه نیز د چار بحران می شود .
د ر حال حاضر بیشتر خانواد ه های کهگیلویه و 
بویراحمد ی د ر سایه کشــاورزی، د امپروری و 
گرد شگری کسب روزی می کنند  که همه این 

بخش ها نیازمند  حیات جنگل ها و مراتع است.

اقتصاد ی که به جنگل گره  خورد ه است س
کارشناسان حوزه کشاورزی معتقد ند  جنگل های 
این اســتان همانند  چتری برای پیشگیری از 
فرسایش خاک به عنوان رکن اصلی کشاورزی 
هســتند  و محلی برای چرای د ام یا د امپروری 
سنتی و گرد شگری طبیعی محسوب می شوند .

هفته گذشته جد ال برای خاموش کرد ن شعله های 
آتش د ر جنگل های گچساران و کهگیلویه باوجود  
به کارگیری ظرفیت های ملی، استانی، شهرستانی 
و مشارکت مرد م، پنج روز به طول انجامید  که این 
فرایند  افزون بر د شــواری های جنگ نابرابر برای 
امد اد گران، موجب خاکســتر شد ن حد اقل 250 

هکتار جنگل و مرتع شد .
د ر طول سه سال گذشته تاکنون حد اقل 2 هزار 
و 100 هکتار از جنگل های این استان طعمه 

حریق شد ه اند  که 500 هکتار آن د ر سال جاری 
بود ه است. آتش هایی که یا بر اثر بی احتیاطی 
چوپان ها و گرد شگران و یا به د لیل اختالف های 
محلی و یا سوزاند ن پسماند  مزارع شعله ور شد ه 
و ایــن ثروت های ملی را به خاکســتر تبد یل 
کرد ه اند . مد یرکل منابع طبیعی و آبخیزد اری 
کهگیلویــه و بویراحمد  د ر ایــن زمینه گفت: 
۹5د رصد  از عوامل آتش سوزی ها انسانی است 

که شامل عوامل عمد ی و غیرعمد ی می شود .
غالم حســن حکمتیان افــزود : عواملی مانند  
آتــش زد ن پســماند های مزارع کشــاورزی 
 ازجمله عوامل غیرعمد ی هستند  که نیازمند  

آگاهی بخشی به بهره برد اران د رباره عواقب آن 
است. وی افزود : آتش ســوزی به د لیل روشن 
کرد ن آتش از ســوی چوپان ها و گرد شگران از 
د یگر عوامل آن است که نیازمند  آموزش است.

حکمتیان با یاد آوری اینکه برخی سود جویان 
برای تصــرف منابع ملی اقــد ام به آتش زد ن 
عرصه های ملی می کنند ، افزود : شناســایی و 
برخــورد  جد ی با این افراد  نیــاز د یگری برای 

صیانت از جنگل ها و مراتع است.

ضرورت تأمین امکانات س
مد یرکل منابع طبیعی و آبخیزد اری کهگیلویه 

و بویراحمد  با اشــاره به سطح وسیع جنگل ها 
و مراتع کهگیلویه و بویراحمد ، تأکید  کرد : برای 
صیانت از این گنجینه هــای طبیعی نیازمند  
تقویت نیروی انســانی د ر حوزه منابع طبیعی 
و آبخیــزد اری و اســتفاد ه از تجهیزات نوین و 
امکانات هستیم. وی بیان کرد : راه اند ازی مرکز 
مانیتورینگ رصد  جنگل ها و مراتع استان برای 
پیشگیری از خسارت های آتش سوزی و قاچاق 
چوب و د رنهایت تأمین امکانات اطفای حریق 

یکی از مهم ترین این زیرساخت هاست.
مد یــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزد اری 
کهگیلویه و بویراحمد  د ر پاســخ به پرسشی 
د رباره روند  ترمیم جنگل های آسیب د ید ه از 
آتش سوزی و سایر آسیب ها د ر استان، عنوان 
کرد : د ر برنامه بلند مد ت 10 ساله قرار است 
100 هزار هکتار از جنگل ها و مراتع اســتان 
با ایجاد  جنگل های د ســت کاشت و توسعه 

گیاهان احیا شوند .
برخی کارشناسان اعتقاد  د ارند  طوالنی شد ن 
زمان بررســی پروند ه هــا از بازد ارند گی آن ها 
کاسته است. این کارشناســان ابراز می کنند  
برخی از پروند ه های د اد رسی د ر خصوص عوامل 
آتش سوزی به ویژه توســط زارعان بیش از د و 
سال زمان می برد  و این روند  طوالنی د اد رسی 

کمکی به بازد ارند گی نمی کند .

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
شمارهپیامک:300072305
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هنگام – رود خانه ای پرآب د ر جنوب غرب کشور 
4. تعجب خانمانــه- تکبیرگوی- خطاب کرد ن 
5. ســرباز همه فن حریــف- زیلوبافــی- رایحه 

پراکنــد ن- خود روی  فروریختــه-  ســقف   .6
 حمل مایعات 7. کذب- ســیاره زحل- اســاس 
8. چغند ر پخته- سفید موی شاهنامه- سخن و 
گفته- پس از غر می آید  ۹. صوت ند ا- ســرحال 
و شــاد - رنگی از خانواد ه ســبز 10. سیلی هم 
 معنــی می د هد - شــکافتن قبــر- گناهکاران 
11. ســخن گفتن- فهمیــد ن- پرنورتر 12. به 
مرتع برد ن احشام- بیرون شد ن- ضمیری همیشه 

غایب 13. هنگام خواب- یقین- تصویب شــد ه- 
پســوند ی به معنی صاحب و د ارند ه 14. وجود  
»می« د ر ابتد ای آن از عالمات این د سته افعال 
ماضی و استمراری است- هد ایت کنند ه خود رو 
15. نام پســرانه به معنی جاوید ان- گل زیبای 

شیرازی- ظرف آبخوری

1. عنــوان پاد شــاهان قد یم چیــن - بد بختی 
 و بیچارگــی- عضــو د فاعی بعضــی حیوانات 
2. خبرگــزاری رســمی افغانســتان- یقینا"- 
چه بســیار 3. قلب طپند ه مصر- از ورزش های 
رزمی- آزاد - پشــته خاک 4. صفحه اینترنتی- 
بارها و د فعات- گام- سپاس گزاری 5. رهرو- نام 
پســرانه وطنی- ســایبان 6. مخترع د ینامیت- 
مسکن انسان عصرحجر- آرزوی بزرگ 7. عنصر 

الماس- حرفی د ر الفبای یونانی- حرفی ســوار 
برخود ش 8. جمع اس به معنی پایه و اســاس 
- سرشک د ید ه- گور- نوعی هواپیمای جنگند ه 
روســی ۹. صوت ند ا- لعنت کرد ن- برجســته 
10. پاســخش جهــت همیــن ســوال جد ول 
است- احســان ماند گار- نیم میلیون 11. کلمه 
احترام آمیز بر ســر نام مرد ان- گرد آوری اد بی- 
اســباب زحمت 12. بهشــت- ارزش و اعتبار- 

یکد ند گی- ساز مثنوی 13. زاد گاه رازی- مکان 
 بی خطر- د رخشــان- لیســت غذای رستوران 
14. خاطر- واحد - کشــوری سرســبز د ر مرکز 
آفریقــا به مرکزیت »کیگالی« 15. خود روســاز 
برجســته آلمانی- نام د خترانه وطنی- این شهر 
د ر شمال تهران به خاطر حضور اهل حق د ر آن 

شهرت د ارد  

7839zadehalireza@gmail.comجد ول

محمدرضاعلیزاده

افـقی

عمودی

30007372743000737274
سامانهپیامکی

انتقادها،پیشنهادهاوایدههایخودراازطریق
اینسامانهپیامکیارسالفرمایید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 
               4 

               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 

               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

گزارشگزارش

بوشهر: شهرد اری د یر برای ساماند هی وضعیت بازار ماهی فروشی 
 د ر ســال گذشــته با هزینه زیاد ی مجتمع ماهی فروشــان را با

30 مغازه، سیستم سرمایشی و سرویس های بهد اشتی د ر اختیار 
فروشند گان ماهی قرار د اد  .

د یر به عنوان بزرگ ترین بند ر صیاد ی جنوب کشور به د لیل نزد یکی 
به صید گاه مهم از باکیفیت ترین ماهیان خلیج فارس برخورد ار است 
و بازار ماهی فروشان آن یکی از مهم ترین بازارهای پرطرفد ار است. 
متأسفانه اد اره آب و فاضالب این بند ر د ر اقد امی غیرمنتظره نسبت 
به قطع آب این بازار اقد ام کرد ه است. با قطع آب این بازار بسیاری 
از مغازه د اران و حتی خرید اران با مشکالت بهد اشتی روبه رو شد ند  
و این موضوع موجب نارضایتی بسیاری از فروشند گان و شهروند ان 

شد ه است.

د ر همین راســتا رئیس اد اره آب  و فاضالب شهرستان د یر استان 
بوشهر علت این اقد ام را بد هی و مصرف زیاد  آب بازار ماهی فروشان 
می د اند . حســن زائری می گوید : بازار ماهی فروشان عالوه بر اینکه 
25 میلیــون تومان به این اد اره بد هی د ارد ،  مصرف آب د ر آن نیز 
بی رویه است.  وی اضافه می کند : باوجود  مکاتبه ها و پیگیری زیاد ، 
شهرد اری بند ر د یر و مغازه د اران این بازار زیر بار این بد هی نمی روند .

آب و فاضالب به شهرد اری بد هکار استس
د ر همین زمینه شهرد ار بند ر د یر بابیان اینکه مقصر اصلی قطع 
آب بازار ماهی فروشان، اد اره آب و مغازه د اران این مجتمع هستند  
و شهرد اری هیچ گونه تقصیری ند ارد ، اظهار می کند : اگر اد اره آب و 
فاضالب بابت تأمین آب از بازار ماهی فروشان طلبی د ارد ، شهرد اری 

حرفی ند ارد ، اما این اد اره هم باید  بد هی 140 میلیون تومانی خود  
بابت مید ان حافظ شهر د یر را به شهرد اری پرد اخت کند .

علی ابراهیمی می افزاید : شــهرد اری د یر د ر بازار ماهی فروشــان 
قد یم 15 انشــعاب آب د ارد  و اد اره آب این انشــعاب ها را به بازار 
ماهی فروشــان جد ید  انتقال نمی د هد  و می گوید  باید  مغازه د اران 
انشعاب جد ید  بگیرند . شــهرد ار بند ر د یر بیان کرد : اد اره آب باید  
برای هر مغازه یک کنتور مجزا نصب کند  و بهای آب را مستقیم 
از مغازه د ار بگیــرد ، اما د ر حال حاضر ایــن مجتمع با 30 مغازه 
ماهی فروشی فقط یک انشعاب آب د ارد . وی گفت: اد اره آب باید  آب 
مجتمع بازار ماهی فروشان را وصل کند  و د ر جلسه ای مشکل برای 
همیشه برطرف شود  تا هم اد اره آب به حق قانونی خود  برسد  و هم 

مغازه د ار مستقیم بهای آب مصرفی خود  را به موقع پرد اخت کند .

دوداختالفآبوفاضالبباشهرداری»دیر« درچشمماهیفروشان!
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