
 اعتراض مردم 
به وضعیت نابسامان فاضالب چرمشهر

 اعمال قانون سرعت متوسط 
در هشت نقطه از بزرگراه های مشهد

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خبر دادپس از مرگ چهار نفر از اهالی چلقی صورت گرفت

چندی پیش چهار نفر از اهالی روستای چلقی که 
در حال حفر چاه برای برداشــت آب در محدوده 
بستر کشف رود بودند بر اثر گازگرفتگی در داخل 
همین چاه جانشــان را از دست دادند. این اتفاق 
سبب شد تا مردم این روستا یک بار دیگر نسبت به 
مشکالت همسایگی با کشف رود به ویژه رهاسازی 

فاضالب شهرک چرمشهر معترض ...

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: در هشت 
نقطه از معابر بزرگراهی مشهد دوربین های کنترل 
سرعت برای محاسبه ســرعت متوسط خودروها 
فعال شده  است. سرهنگ حمیدرضا دهنوی، در 
خصوص اعمال قانون ســرعت متوسط در سطح 
شهر مشــهد اظهار کرد: در هشت نقطه از معابر 

بزرگراهی مشهد دوربین ها ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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یک گزارش کاماًل ماسـکی!
 سکوت مسئوالن صمت استان 

در مورد حواله های مشکوک ادامه دارد

 اختصاص 5 تن گوشت 
 برای کارکنان 

یک شرکت تعاونی؟!

با پیگیری قدس صورت می گیرد 

 رفع کمبود انسولین 
در مشهد 

.......صفحه 3 

قدس آنالین: رئیس اتحادیه صنف طال، نقره و جواهر مشهد 
گفت: شرایط بازار برای روزهای آینده قابل پیش بینی نیست، 
از این رو مردم در تصمیم گیری برای ورود به این بازار احتیاط 

الزم را داشته باشند. 
محمدباقر معبودی نژاد در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
قیمت طال و ســکه وابسته به بازار ارز است و هر گونه نوسان 
در نرخ ارز به شدت بر قیمت طال و سکه تأثیرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: از آنجا که در هفته های گذشــته بازار ارز به 
شدت روند صعودی را طی کرده، افزایش قیمت طال و سکه 
را نیز در پی داشــته است، به طوری که ۱۴تیرماه قیمت هر 
گرم طالی ۱۸ عیار در بازار مشهد ۹۰۵هزار تومان، سکه بهار 
آزادی طرح جدید ۹میلیون و ۸۵۰هزار تومان، ســکه طرح 
قدیم ۹میلیون و ۱۰۰هزار تومان، نیم سکه ۵میلیون تومان و 

ربع سکه به 3میلیون تومان رسید.
رئیس اتحادیه صنف طال، نقره و جواهر مشهد گفت: از آنجا 
کــه بانک مرکزی در بازار ارز دخالتی نمی کند و صرافی های 
وابسته به بانک مرکزی نیز توزیع ارز در بازار را انجام نمی دهند 
نبض و کنترل بازار از اختیار بانک مرکزی خارج شده است. 
از این رو متقاضیان برای مصارف گوناگون به ناچار باید ارز را 
در بازار به قیمت های تعیین شــده از سوی عرضه کنندگان 
خریــداری کنند که این موضوع به دلیــل کاهش عرضه و 

افزایش تقاضا، سبب رشد قیمت ارز شده است.  
معبودی نژاد ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی ارز الزم را به 
بازار عرضه نکند روند صعودی قیمت ارز و به نسبت آن طال 
و سکه ادامه خواهد داشت.وی تصریح کرد: شرایط به گونه ای 
اســت که نمی توان پیش بینی دقیقی از بازار داشت زیرا هر 
لحظه ممکن است دولت تصمیم بگیرد در بازار دخالت و ارز 
را به بازار تزریق کند. از این رو در شرایط فعلی توصیه خاصی 
برای خریداران و فروشندگان طال و سکه نمی توان داشت زیرا 
قیمت ها در نوسان است. مردم باید در تصمیم گیری های خود 

در این زمینه احتیاط الزم را انجام دهند.   

بازدید میدانی قدس از نحوه اجرای یک دستورالعمل بهداشتی در ادارات

.......صفحه 2 

 موج دوم کرونا در مشهد؛ 
با خطرآفرینان برخورد کنید

در بحبوحه شــیوع کرونا و موج اول این بیماری در کشور، اگرچه 
مشــهد و خراســان رضوی، به خاطر همراهی مــردم و اقدام ها و 
هماهنگی  خوب مسئوالن، خیلی زود از وضعیت قرمز خارج و حتی 

به وضعیت سفید نزدیک شد، اما متأسفانه ...

پــس از ســکوت رئیس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
خراســان رضوی، در مورد ماجرای اختصــاص یک هزارو 2۰۰ تن 
شــکر طرح تنظیم بازار به یک واحد شناخته شده فعال در حوزه 
بســته بندی چای و حبوبات، حاال اسنادی بدست آمده که نشان 
می دهد این رویه مشــکوک در جایی دیگر هم تکرار شده و یکی 
از مســئوالن سازمان مذکور حواله ای عجیب صادر و در پی آن ۵ 
تن گوشــت طرح تنظیم بازار را به شرکت تعاونی متعلق به یک 

فوتبالیست سال های نه چندان دور مشهد ...

اواخر سال گذشته و همزمان با فشارهای ناشی از تحریم ها و کمبود 
منابع ارزی؛ مقوله سهمیه بندی انسولین قلمی مطرح شد. بر همین 
اساس نیز حدود ۴ هزار و ۱۰۰ داروخانه در کشور برای توزیع این 

گونه انسولین تعیین شده اند که سهم استان ...

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 سانحه رانندگی در بزرگراه میثاق 
دو مجروح بر جای گذاشت

قدس: افسرنگهبان آتش نشانی شهر مشهد از امدادرسانی 
آتش نشانان دو ایســتگاه به مصدومان سانحه رانندگی 
برخورد ســواری پراید با کشنده تریلی در بزرگراه میثاق 
مشــهد خبر داد.خیرآبادی گفت: در پی تماس با سامانه 
۱2۵ مبنی بر برخورد شدید خودرو پراید با یک دستگاه 
کشنده تریلی، ستاد فرماندهی آتش نشانی بالفاصله گروه 
امداد و نجات ایســتگاه شــماره ۷ و پیشگیری از حریق 
ایستگاه شماره 3۰ را به محل حادثه اعزام کرد. وی افزود: 
با حضور آتش نشــانی مشخص شد  شدت این حادثه به 
حدی بوده که  هر دو سرنشــین سواری پراید مجروح  و 
یکی از این دو نفر در داخل وســیله نقلیه محبوس شده 
بود که آتش نشانان بالفاصله با استفاده از تجهیزات ویژه، 
ضمن بــرش زدن بدنه خودرو، فرد مصــدوم را از درون 
وســیله نقلیه خارج و برای انتقال به بیمارستان  تحویل 

تکنسین های اورژانس حاضر در محل دادند.

کرونا صنعت گردشگری سالمت را •
تحت تأثیر قرار داده است

قدس: مدیر گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: ورود گردشگران ســالمت به مشهد با 
شیوع کرونا از ماه های پایانی سال گذشته تاکنون ۹۵ 
درصد کاهش یافته است.اسماعیل خیامی اظهار کرد: 
آمار گردشگر سالمت مراجعه کننده به مراکز درمانی و 
بیمارستان های مشهد با توجه به شیوع بیماری کرونا و 
ایجاد محدودیت های اعمال شــده از طرف کشورهای 
مختلف از جمله ایران به میزان بســیار زیادی کاهش 

یافته است.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که به دلیل شرایط 
خاص در زمان شــیوع کرونا پذیــرش جدید بیماران 
خارجی غیراورژانسی نیز در مراکز درمانی مشهد انجام 
نمی شد.خیامی گفت: در حال حاضر ۱۴ بیمارستان و 
سه مرکز جراحی محدود در شهر مشهد دارای مجوز 

پذیرش گردشگران سالمت هستند.

خبرخبرخبرخبر

ایرنا: شــیوع بیماری کرونا و تغییرات ناشی از آن در 
روال انجــام امور از جمله امر آمــوزش و جایگزینی 
آموزش مجازی در ماه های آخر سال تحصیلی گذشته 
موجب تغییر دیدگاه ها و رویکردهای فراوانی در حوزه 
تعلیم و تربیت شد و این تغییر دیدگاه در نگاه والدین 

به مدارس غیردولتی ملموس تر بود.
با شــیوع بیماری کرونا حضور در مدرسه منتفی شد 
و از دید والدین پرداخت شــهریه های باال به مدارس 
غیرانتفاعی برای آموزش مجازی فرزندانشان به امری 
غیرضرور بدل شــد چنان که بخشــی از شهریه های 
مربوط به ســال تحصیلی اخیر به دلیــل عدم ارائه 
خدمات فوق برنامه و اردویی به والدین بازگردانده شد.

در این میان فشــار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کوویــد۱۹ و لطمات اقتصادی وارد شــده به اقشــار 
مختلف در جامعه موجب شــد تا بخشی از والدینی 
که قادر به پرداخت هزینه تحصیل فرزندانشــان در 

مدارس غیردولتی بودند این روزها به این فکر بیفتند 
که شاید بهتر است موجودی مالی خود را با توجه به 
اینکه فشار مالی این روزها معلوم نیست تا کجا و چه 
زمان ادامه یابد و شــاهد بهبود اوضاع ناشی از کرونا 
باشیم در بخش های دیگر زندگی و سایر اولویت های 

خانواده استفاده کنند.
این دیدگاه و گرایش والدین به ســمت نام نویســی 
دانش آمــوزان در مــدارس دولتی به جــای مدارس 
غیردولتی در شرایطی قوت بیشتری گرفته است که 
شیوع بیماری کرونا و احتمال برگزاری سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱3۹۹ به شیوه نیمه حضوری و یا غیرحضوری 
توجیهی برای پرداخت هزینه های میلیونی در مدارس 
غیردولتی باقی نمی گذارد کمــا اینکه افزایش ۱۵ تا 
3۰ درصدی شهریه این مدارس نیز با توجه به اوضاع 
اقتصادی مشاغل آزاد، ضربه مهلکی بر گرایش مردم 
به مدارس غیردولتی به وجود آورده است و اینجاست 

کــه چالش پیش روی مدارس غیردولتی ســوگیری 
دانش آموزان به سمت مدارس دولتی می شود که البته 
این روند به ضرر مدارس دولتی نیز هست چون موجب 
افزایش تراکم دانش آموزی )در صورت حضوری برگزار 
شدن کالس ها( و باال رفتن ظرفیت کالس ها می شود.

مدیــرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی در این 
باره گفت: بخشــی از خانواده ها نگران این هستند که 
سال تحصیلی پیش رو نیز به صورت آموزش مجازی 
ادامه یابد و به همین دلیل نام نویسی فرزندان خود در 
مدارس غیردولتی را دارای توجیه اقتصادی و آموزشی 

نمی بینند.
قاســمعلی خدابنده افزود: از مدیران و مؤسســان 
مــدارس غیردولتی تقاضا داریم با برگشــت دادن 
شهریه اضافه مربوط به ســال تحصیلی گذشته به 
والدین اعتمادسازی کنند و والدین نیز کمک کنند 
تا مدارس غیردولتی که ســرمایه گذاری زیادی در 

حوزه این مدارس انجام شده پابرجا بمانند.

فاجعه در راه استس
کارشناس مسئول مدارس غیردولتی اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی در این ارتباط گفت: امسال 
شرایط پیش آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا موجب 
وارد آمدن خســارت و ضرر ســنگینی بــه مدارس 

غیردولتی شد.
حســن امیری با بیان اینکه حدود ۹۰درصد مدارس 
غیردولتی خراسان رضوی استیجاری هستند، افزود: 
باید به این مدارس به شکل جدی کمک شود زیرا این 
مدارس باری از روی دوش مدارس دولتی برمی دارند 
که بازگشــت این بار به شانه مدارس دولتی می تواند 
تبعات فراوانی داشته باشــد که کمترین آن افزایش 
تراکــم جمعیت دانش آمــوزان در کالس ها و کاهش 

کیفیت آموزش است.

چالش جدید کرونا برای آموزش و پرورش 

گرایش به مدارس دولتی بیشتر شده است

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت اول شرکت تعاونی مهر 58 به

 شماره ثبت 31115 

به اطالع اعضای محترم میرس��اند جلسه مجمع 
اول در روز  نوب��ت  ع��ادی س��الیانه  عموم��ی 
پنجشنبه تاریخ 99/4/26 رأس ساعت 9 صبح 
در محل پروژه مس��کونی مهر 58 در گلبهار با 

دستورکار جلسات زیر برگزار می گردد.
1- گزارش هیئت تصفیه و ناظر 

2- تصویب صورت های مالی سال 94 تا 98
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 99

4- بررسی و تصویب هزینه های مانده مجتمع 
تا صدور اخذ سند

ع هیئت تصفیه شرکت تعاونی مهر 58 9
90
30
60

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت 
تعاونی منحله در حال تصفیه مسکن 

فرهنگیان  شماره2 فیض آباد به شماره 
ثبت57  و شناسه ملی 10380113660 در 

حال تصفیه )نوبت اول(

پیرو آگهی انحالل درج ش��ده در روزنامه 
رسمی شماره20988 مورخ1395/08/08 
و به اس��تناد مف��اد م��اده215 و ماده225 
قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی 
و اش��خاص حقیق��ی و حقوقی ک��ه ادعایی 
علیه ش��رکت منحله فوق دارند دعوت به 
عمل می آی��د ظرف مدت قانونی از تاریخ 
انتش��ار اولی��ن نوب��ت آگهی ب��ه آدرس 
هیات تصفیه شرکت به نشانی شهرستان 
مه والت- بخش مرکزی- فیض آباد- خیابان 
دکترشریعتی - شریعتی9 -پالک51- طبقه 
همکف- کد پستی 9531734597 مراجعه 
نمایند. این اطالعیه در سه نوبت هر یک به 
فاصل��ه  یک ماه در روزنامه کثیر االنتش��ار 
ق��دس انتش��ار و اع��الم م��ی دارد که پس 
از انقضای مدت مذک��ور هیچگونه ادعایی 
پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت 

اعالم خواهد شد0 
 هیئت تصفیه شرکت تعاونی- محمود شیبانی 

–جواد پور حسینی-مهدی فالح 

ع 9
90
31
75

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه )نوبت دوم (   

شرکت همیار فوالد ›› سهامی خاص ‹‹ 
شماره ثبت 7200 و شناسه ملی 

10862034494
ب��ا توج��ه ب��ه ع��دم حض��ور ح��د نص��اب الزم 
س��هامداران در مجم��ع عموم��ی ع��ادی مورخ 
1399/4/2 ، بدینوس��یله از کلیه سهامداران 
قانون��ی آنه��ا دع��وت  نماین��دگان  و  محت��رم 
میگ��ردد ، در جلس��ه ای ک��ه رًاس س��اعت 10 
صبح روزپنجشنبه مورخ 1399/4/26 در محل 
دفتر مرکزی شرکت به آدرس مشهد ، ابتدای 
بلوار فرامرز عباسی ، مجتمع تجاری بازارگاه ، 
طبقه س��وم ، واحد 11 تشکیل میگردد ، حضور 

بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- اس��تماع گ��زارش هیئت مدی��ره و بازرس 
قانونی .

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه 
، س��ود و زیان و عملکرد س��ال مالی منتهی به 

. 1398/12/29
3- انتخاب بازرسان شرکت .

4- تعیی��ن روزنام��ه کثیراالنتش��ارجهت درج 
آگهی های رسمی شرکت .

5 - سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی 
عادی میباش�د .
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قیمت طال و سکه قیمت طال و سکه 
قابل پیش بینی نیستقابل پیش بینی نیست



بازدید میدانی قدس از نحوه اجرای یک دستورالعمل بهداشتی در ادارات

یک گزارش کاماًل ماسکی!

قدس: با نگاهی به اتفاق های چند ماه گذشته 
می بینیم روند مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا 
فراز و فرودهای متعددی داشــته و با کنار هم 
قرار دادن تمامی این تحوالت ساده ترین تعریف 
و بهترین وصف گفتن همان ضرب المثل قدیمی 
است که می گوید: یک بار از این لب بام می افتیم 

یک بار از آن لب بام.
اواخر ســال گذشته وقتی کشــورهای درگیر 
هشدار می دادند که همه کشورها باید پیشگیری 
را جدی بگیرند شــاهد اتفاق های تلخی مانند 
پروازهای مســتقیم به چین بودیم یا زمانی که 
کانون اولیه این ویروس شناخته شد باز شاهد 
ورود روزانه ســه رام قطار از همان کانون اصلی 

ویروس به مشهد بودیم.
با این وصف تصمیم ســازان ملــی در حالی که 
همان ابتدا موضوع را جدی نگرفتند به یکباره 
دستور تعطیلی کامل کشور را صادر کردند که 
چند هفته به طول انجامید و البته اقدام خوبی 

بود اما باید بپذیریم که دیرهنگام بود.
خالصه پس از برداشــته شــدن محدودیت ها 
شاهد صحبت های متفاوتی از چگونگی برگشتن 
شــرایط به وضعیت عادی بودیم که انتقادهای 
مختلفی را به دنبال داشــته و دارد اینکه برخی 
از مراکز همچنان تعطیل و نیمه تعطیل هستند 
ولی در مراکز بازگشایی شده هم دستورالعمل  ها 

به خوبی رعایت نمی شود.
در هفته اخیر و با شیوع مجدد ویروس کرونا که 
بسیار گسترده تر از گذشته بوده متولیان درصدد 
مقابله با تداوم این روند هستند و بر همین اساس 
دستورالعمل های متعددی صادر کرده اند که در 
آخرین ابالغ صورت گرفته از ســوی استانداری 
خراســان رضوی استفاده از ماســک در ادارات 

الزامی شد.
معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
خراســان رضوی چند روز پیش گفت: براساس 
مصوبات ستاد پیشــگیری و مقابله با ویروس 
کرونا در این استان، استفاده از ماسک در محیط 
کار، ادارات و سازمان های دولتی برای کارکنان و 

ارباب رجوع الزامی است.
کوکب موسوی با اشاره به مصوبات پنجاهمین 
نشست ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا 
در این اســتان افزود: امکان استفاده از ظرفیت 
دورکاری برای کارکنان دولتی نیز فراهم شــده 

است.
وی همچنین رعایت دستورالعمل فاصله گذاری 

اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی را ضروری 
دانســت و ادامه داد: امکان استفاده از ظرفیت 
دورکاری با اولویت بانوان شــاغل دارای فرزند 
خردســال و کارکنان دارای بیماری های خاص 
فراهم اســت. معاون توســعه مدیریت و منابع 

استانداری خراسان رضوی به 
بازرسی، نظارت و بازدید های 
میدانی تیم های استانداری و 
دانشــگاه علوم پزشکی اشاره 
کــرد و گفت: عــدم رعایت 
تخطی  بهداشــتی،  نــکات 
و  می شود  محســوب  اداری 
مجازات های متناســب با آن 
توسط ستاد یاد شده تدوین 

خواهد شد.
بــر همیــن اســاس و بــه 
منظور بررســی میدانی این 
دســتورالعمل روز گذشته به 
چند دستگاه دولتی و مراکز 
عمومی مراجعه داشــتیم که 

در ادامه می خوانید.
ماسک آسودگی کاذبس

اداره دارایی و مالیات منطقه قاســم آباد یکی از 
مراکز پرمراجعه در این منطقه است، روی شیشه 
در ورودی روی برگه ای با خط درشــت نوشته 
شده که استفاده از ماســک برای ارباب رجوع 
الزامی اســت و انصافاً شهروندان مراجعه کننده 
هم رعایت می کنند و تمامی مراجعان با ماسک 
وارد می شوند ولی نکته این است که همین افراد 
در زمــان انجام امور اداری خــود بدون رعایت 
فاصله در حالتی فشــرده کنار هم می ایستند و 
مانند همیشه در حال گفت وگو و گالیه از همه 
چیز هستند و در این بین گاهی یکی ماسکش 
می افتد پایین و یا دست های خود را به همه چیز 
می زنند و تصور می کنند چون ماســک زده اند 

دیگر در ایمنی کامل هستند.
دفتر پستی این محله هم مانند همیشه شلوغ 
اســت. ورودی این محل بساط یک دستفروش 
قابل توجه است اینکه ما هم راضی نیستیم به 
اصطالح نان افراد آن هم از افراد ضعیف جامعه 
بریده شــود ولی این پرســش مطرح است که 
چرا در یک مرکز عمومی دولتی فردی بســاط 
دستفروشــی راه انداخته و نکته مهم تر اینکه 
در چنین روزهایــی فروش مواد خوراکی بدون 
داشتن مجوزهای بهداشتی می تواند خطرآفرین 

باشد.اما جنبه مشــترک این محل هم با اداره 
قبلی همان ازدحام افراد مقابل باجه هاست و در 
بین مراجعان چند نفر بدون ماســک هستند و 
در همین بین یکی از مدیران مجموعه در حال 
گفت وگوی گالیه آمیز با یکی از کارکنان است 
و هر چند کارمنــد مربوطه 
ماســک بر صورت دارد ولی 
مدیر خشــمگین ماســکی 
نــدارد و با کمترین فاصله به 
نظر می رســد در حال انتقاد 
از تغییــر یکــی از ضوابط یا 
سازمانی  دســتورالعمل های 

است.
ترددهای خطرآفرینس

به چند بانک هم سر می زنیم 
و متأسفانه هیچ جا خبری از 
محلول های ضدعفونی دست 
نیســت و خودکارهایــی که 
دست به دســت می شوند و 
یا ســطوحی که توسط همه 
لمس می شود بستر خوبی برای کمین ویروس 

کروناست.
دفاتر خدمات الکترونیک یا پلیس هم از این امر 
مستثنا نیست و هر چند کارکنان ماسک دارند و 
بسیاری از مراجعان با ماسک وارد می شوند ولی 
هستند مراجعانی که ماسکی ندارند و یا اینکه 
برخی از مراجعان هنگام سخن گفتن با دست 
خود ماسک را کنار می زنند تا صدایشان به گوش 

متصدی برسد.
نکتــه دیگر اینکه وســایل نقلیــه عمومی در 
بخش تاکســی و اتوبوس همچنان کانون های 
خطرآفرین هستند و به نظر می رسد حتی اگر 
تمام نکات ایمنی در داخل یک اداره رعایت شود 
مراجعان این مراکز در زمــان تردد در معرض 

خطر جدی ابتال قرار دارند.

گمراه کردن ویروس!س
یکــی از نکات قابل توجه در این بازدید میدانی 
چیزی بود کــه در چنــد اداره در بولوار خیام 
مشاهده کردم. شرکت شهرک ها و جهاد استان 
درِ ورودی خود از ســمت بولوار خیام را بسته و 
با نصب نوشته ای دلیل آن را هم اعالم کرده اند.

مضمون نوشــته این بود که برای پیشــگیری 
و مقابله با شــیوع ویروس کرونا مراجعان از در 
پشتی تردد داشــته باشند و نخستین پرسش 

شهروندانی که با این موضوع روبه رو می شوند این 
است که مگر ویروس کرونا از در دیگر سازمان 
وارد نمی شود.با این حال ما تصور کردیم احتماالً 
شرایط کنترل در ورودی دیگر مهیاتر است و به 
همین دلیل خواسته اند چنین تصمیمی بگیرند 
اما وقتی از در شیشه ای ورودی جهاد استان به 
داخل سالن این سازمان نگاه می کنم در همان 
طبقه از چهار نفری که دیده می شــوند دو نفر 

ماسک ندارند.
چنــد دقیقه توقف دیگر در این محل نشــان 
می دهد داخل ســازمان گویا آن چنان که باید 
الزامی برای کارکنان یــا مراجعان وجود ندارد 
تا ماسک داشــته باشند و یا اگر با ماسک وارد 
شدند آن را برندارند.ثبت احوال هم که بی شک 
یکی از شــلوغ ترین ادارات مشهد است مانند 
همیشه پر از مراجعه کننده است ولی نکته قابل 
قدردانی این اداره این اســت که مأمور پلیس 
مســتقر در این اداره از ورود افراد بدون ماسک 
جلوگیری می کند و مراجعان ملزم به داشــتن 
ماسک هســتند.ولی داخل اداره شرایط مانند 
سابق است هر چند روی صندلی ها با گذاشتن 
عالمت ضربدر مشخص شده که برای نشستن 
فاصلــه الزم را رعایت کنند ولــی هیچ الزام و 
یا دســتوری برای حفظ ایــن فاصله در زمان 
ایســتادن )مانند همه جای دیگر( وجود ندارد 
و افراد چســبیده به هم مقابل در اتاق یا پشت 
میزها منتظر پاسخگویی متصدیان واحدهای 

مختلف هستند.

دستورهای بدون آموزش س
خالصه آنکه مراجعه ما به چندین اداره و بانک و 
مراکز خدماتی دیگر نشان داد که دستورالعمل ها 
صادر می شوند ولی هیچ پیوست آموزشی ندارند 
و شــهروندان حتی نحوه اســتفاده از ماسک 
و دســتکش را ندارند و تصورشــان این است 
که ویروس با دیدن ماســک و دستکش آن ها 
می ترسد و از آن ها دور می شود بر همین اساس 
و همچنــان که همه ما بارهــا دیده ایم به طور 
مداوم با دســت های آلوده خود که به همه چیز 
خورده ماسک خود را درست از محلی که تنفس 

صورت می گیرد لمس می کنند.
داخل ادارات تمام توجهات برای فاصله گذاری 
هنگام نشســتن اســت و وقتی افراد سرپا یا 
در نوبــت قرار می گیرند همــه چیز فراموش 

می شود.

 موج دوم کرونا در مشهد؛ •
با خطرآفرینان برخورد کنید

در بحبوحه شیوع کرونا و موج اول این بیماری در کشور، اگرچه 
مشهد و خراسان رضوی، به خاطر همراهی مردم و اقدام ها و 
هماهنگی  خوب مسئوالن، خیلی زود از وضعیت قرمز خارج 
و حتی به وضعیت سفید نزدیک شد، اما متأسفانه از چند روز 
پیش شاهد اوج گرفتن دوباره کرونا در مشهد هستیم. برخی 
از مســئوالن دلیل موج دوم کرونا در این کالنشهر را ناشی از 
تغییر رفتار مردم و بی توجهی آنان به رعایت مسائل بهداشتی 
عنوان می کنند و کارشناســان نیز عالوه بر این نکته، عوامل 
متعدد دیگری را زمینه ساز اوج گیری کرونا در مشهد دانسته و 

نسبت به ادامه این روند ابراز نگرانی می کنند.
به خصوص آنکه بنا به اظهارات مسئوالن بهداشتی، در روزهای 
اخیر تعداد مبتالیان بستری  شده در بیمارستان های دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد به دو برابر افزایش  یافته؛ ظرفیت پذیرش 
و بســتری بیماران کرونایی به  طور کامل پر شــده و تعداد 
بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه نیز ۵۰ درصد 

رشد داشته است.
آنچه مسلم است اینکه در وضعیت کنونی که شیوع بیماری 
کرونا در کالنشهر مشهد و خراسان رضوی همچنان باال گرفته 
و حتی از وضعیت قرمز نیز عبور کرده اســت، اجرای جدی و 
دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی می بایست کماکان ادامه 
داشته باشد. بدون تردید، بی توجهی برخی از شهروندان، تمام 
تالش ها و خدمات شــبانه روزی کادر درمانی را که طی این 
مدت برای مهار بیمــاری کرونا و قطع چرخه انتقال ویروس 

کووید۱۹ از جان مایه گذاشته اند به هدر خواهد داد.
اهمیت رعایت توصیه های بهداشتی زمانی آشکار می شود که 
بدانیم ویروس کووید۱۹ مدام در حال جهش و تغییر شــکل 
است و نتایج تحقیقات گسترده محققان آزمایشگاه ملی لوس 
آالموس در نیومکزیکو، دانشــگاه دوک در کارولینای شمالی 
و دانشگاه شــفیلد در انگلستان، بیانگر این واقعیت است که 
ویروس کرونا پس از آلودگی تعــداد زیادی از افراد، در طول 
مســیر خود جهش های زیادی یافته و با یک  ســویه خاص 
معروف به D6۱4G نســبت به انواع جهش های قبلی برای 
آلوده کردن ســلول های انسانی ســازگاری بیشتری یافته و 

توانایی ویروس در عفونت افراد بیشتر شده است.
هرچند گفته می شــود این جهش و سازگاری جدید ویروس 
کرونا به معنای تشــدید بیماری مبتالیان نیست، اما با توجه 
به ناشناخته بودن بسیاری از ابعاد و تأثیرگذاری های ویروس 
در بدن، عاقالنه است تمام تالش و مراقبت های الزم را برای 
پیشگیری از ابتال و قطع زنجیره انتقال آن به کار بندیم؛ کما 
اینکه به استناد آمار رسمی، روزانه حدود 2هزار و ۵۰۰ نفر به 
این بیماری مبتال و حدود ۱۵۰ نفر از هموطنانمان نیز قربانی 

این ویروس می شوند.
در عین  حال بر اســاس آخرین تصمیم ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، به دنبال شروع موج  دوم بیماری، برخی محدودیت ها 
از جمله برای فعالیت صنوف و مشــاغل گروه 3 و 4 به اجرا 
گذاشته شده و دستورالعمل های تازه ای نیز برای اقشار مختلف 
مردم ابالغ  شده است که امید می رود با همراهی و هماهنگی 
مردم و مسئوالن، آن چنان که در موج اول کرونا در مشهد و 
خراسان شاهدش بودیم، هرچه زودتر از وضعیت هشدار باال و 

قرمز خارج شده و در زمره مناطق سفید کشور قرار بگیریم.
در این راستا مؤثرترین و البته آسان ترین راهکار، همان  گونه 
که بارها گفته شــده، رعایت بهداشــت فردی، فاصله گذاری 
اجتماعی، استفاده از ماسک و اجتناب از سفر های غیرضروری 
از سوی مردم است. مســئوالن نیز باید ضمن رعایت دقیق 
پروتکل های ابالغی وزارت بهداشت و نظارت مستمر بر اجرای 
آیین نامه های مربوط در سطح جامعه، ادارات و اماکن عمومی 
مستعد شیوع بیماری، سفر های غیرضروری دیگر هموطنان 
و اتباع بیگانه به مقصد مشــهد را به  شدت کنترل کرده و با 
کسانی که به  عمد یا سهوی موجب به  خطر افتادن سالمت 

مردم می شوند، قاطعانه برخورد کنند.

پس از مرگ چهار نفر از اهالی چلقی صورت گرفت
اعتراض مردم به وضعیت نابسامان •

فاضالب چرمشهر
رســائی فر:  هاشم 
چندی پیش چهار نفر از 
اهالی روستای چلقی که 
در حــال حفر چاه برای 
برداشت آب در محدوده 
بستر کشف رود بودند بر 
اثر گازگرفتگی در داخل 

همین چاه جانشــان را از دست دادند. این اتفاق سبب شد تا 
مردم این روستا یک بار دیگر نسبت به مشکالت همسایگی با 
کشف رود به ویژه رهاسازی فاضالب شهرک چرمشهر معترض 
شــوند. جمعی از اهالی چلقی با حضور در شهرک چرمشهر 
خواستار رســیدگی به وضعیت موجود و ساماندهی درست 
فاضالبی شــدند که از واحدهای صنعتی این شــهرک وارد 

کشف رود و زمین های حاشیه روستا می شود.
ذاکری، روحانی این روستا در این باره به قدس گفت: تعدادی 
از مردم روســتای چلقی که متأثر از درگذشــت چهار نفر از 
هم والیتی های خود بودند و نگران از آلودگی هایی که فاضالب 
چرمشهر برایشان دارد ضمن حضور در محل شهرک چرمشهر 
درخواست صحبت با مدیرعامل این شهرک را داشتند که این 
درخواست مورد موافقت آقایان قرار نگرفت و کسی حاضر نشد 
به خواسته بحق این مردم پاسخ دهد و تنها چیزی که عنوان 
شد این بود که در جلسات آینده که با حضور مسئوالن برگزار 

می شود به خواسته های مردم رسیدگی می شود.

ایجاد فضاهای اختصاصی زمینه ساز •
افزایش حضور زنان در فضاهای شهری

تفریح و اوقات فراغت از جمله نیازهای ضروری هر انســانی 
است و شهر باید بتواند برای این دسته از نیازها پاسخ مناسب 
و درخوری داشته باشد. این ضرورت را می توان از گذشته های 
دور و حتي در دوران باستان جست وجو کرد، در دوران مدرن 
 نیز وقتي صحبت از شــهر کارکردی بــه میان آمد، تفریح و

اوقات فراغت یکی از کارکردهای اصلی شهر معرفي شد. نکته 
دیگر اینکه امنیت )از بعد ذهنــی و روانی آن و نه ایمنی( از 
نیازهای اصلی انسان است و از همین رو ایجاد فضاهاي شهري 
امن به یکي از دغدغه های شهرسازان بدل شده است. با این 
مقدمه ای که اشــاره شد باید توجه کرد که نیاز به حضور در 
فضاهای عمومی شهری برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، 
سن، سطح درآمد، شغل و... امری ضروری است. بنابراین حضور 
زنان به  عنوان گروهي اجتماعي و بهره مند از حقوق شهروندی 
در فضاهای عمومی نیز الزم و ضروری بوده و ایجاد هر گونه 
محدودیت در اســتفاده زنان از این فضاها می تواند مانعی بر 
ســر راه توسعه محسوب شود؛ اما در واقعیت به دلیل عوامل 
متعددی حضور زنان در فضاهای عمومی محدود شده است. به 
این ترتیب ایجاد فضاهای جنسیتی به  طور عام و بوستان های 
بانوان به طور خاص یکی از متداول ترین راه حل هایی اســت 
که بــرای افزایش حضور زنان در فضاهای عمومی شــهری، 
آزادي عمل بیشتر این گروه اجتماعي، افزایش حق انتخاب در 
فعالیت ها و رفتارها و کاهش احساس ناامنی پیشنهاد شده است.

به هر روی در ارتباط با ایجاد بوستان ویژه بانوان در شهر مشهد 
سه نکته حائز اهمیت است: نخست پراکنش فضایی آن ها که 
برای بســیاری از شــهروندان به  صورت روزانه در دسترس 
نیستند و براي رسیدن به آن ها نیازمند استفاده از وسیله نقلیه 
هستند. البته اغلب این پارک ها دسترسي به نسبت خوبی به 

حمل  و نقل عمومي دارند و این نکته مثبتی است.
همچنین گرچه به لحاظ امکانات و تجهیزات غالب این پارک ها 
از شرایط مناسبی برخوردار هستند و اغلب توانسته اند رضایت 
استفاده  کنندگان را فراهم کنند اما محدودیت های زمانی در 
استفاده از این بوستان ها کمی آزاردهنده است؛ چراکه مسئله 
امنیت معموالً در شــب ها اهمیت بیشتری دارد و این همان 

زمانی است که ساعت کاری بوستان ها پایان می یابد.
نکتــه دیگر اینکه این بوســتان ها عالوه بر شــاخص های 
عــام کیفیت محیط نظیر دسترســی مناســب، کارایی و 
پاســخ دهندگی، ســرزندگي، پویایی، فراگیری، خوانایی، 
امنیت و ایمنی، پاکیزگی و... نیازمند تأکید بر دو شاخص 
پاسخ دهندگی محیطی براي زنان و امنیت هستند. منظور 
از پاســخ دهندگی محیطی بــرای زنان توجــه به وجود 
فضاهــای باز برای کودکان با نظــارت مادران و نیز تأمین 
خدمات مورد نیــاز زنان و کودکان اســت. به این ترتیب 
کنترل و نظارت عمومی، پرهیز از ایجاد فضاها و کنج های 
تعریف  نشده و رها شده و تأمین روشنایی مناسب در شب 
از مصادیق عام امنیت در فضاهای شــهری هستند که در 

بوستان های بانوان نیازمند توجه ویژه هستند.
در پایــان، بــه نظر من اگــر فضاهای زنانه در شــهرها با 
انگیــزه افزایش حضــور زنان و حق انتخاب بیشــتر برای 
آن ها ایجاد شــود، رویکردی قابل دفاع محسوب می شود 
و زنــان می توانند بــا آزادی و امنیت بیشــتر از فضاهای 
شهری اســتفاده کنند؛ در واقع مناسب ســازی فضاهای 
شــهری برای همــه گروه های اجتماعــی از جمله زنان و 
افزایش امنیــت و کارایی آن ها راه حل بهتر برای برقراری 
عدالت و حفظ کرامت انســانی است؛ اما با توجه به شرایط 
فرهنگــي و اعتقادی کشــور ارائه تســهیالت خاص براي 
گذران اوقات فراغت زنان در کنار مناسب ســازی فضاهای 
شــهری برای همه گروه های جامعه می تواند مفید باشــد.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان 
در گفت وگو با قدس اعالم کرد

 حضور ۱۳۵هزار کالس اولی •
در خراسان رضوی

رضــا طلبــی: مدیر 
کل آمــوزش و پرورش 
خراســان رضوی گفت: 
بیش از ۱3۵هزار کالس 
اولی در ســال تحصیلی 
آینده در استان هستند 
به منظــور دریافت  که 
کارت ســنجش باید به پایگاه های ســنجش و غربالگری در 

سراسر استان مراجعه کنند.
قاســمعلی خدابنده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
دانش آموزان سال اول و پیش دبستانی هایی که در سال های 
گذشته در طرح سنجش شرکت نکرده اند باید از طریق سامانه 
اینترنتی معرفی شــده برای نوبت گیری و حضور در یکی از 

مراکز سنجش اقدام کنند.
وی با بیان اینکه خانواده ها نســبت به منطقه مسکونی یا 
مدرســه دانش آموزانشــان باید در یکی از مراکز سنجش 
حضور پیدا کنند، تصریح کرد: سپس دانش آموزان در نوبت 
تعیین شده به این مراکز مراجعه و در صورت تأیید، کارت 
ســنجش را دریافت و برای نام نویســی به مدرسه مراجعه 

خواهند کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی با اشــاره به 
اینکه والدیــن نوآموزان باید مبلغ 4۰ هــزار تومان برای 
شرکت فرزندانشان در طرح سنجش پرداخت کنند، افزود: 
از این رو به مراکز ســنجش توصیه شــده است با رعایت 
دســتورالعمل ها و پروتکل های بهداشــتی فرایند سنجش 
نوآموزان را انجام دهند، همچنین پایگاه های ســنجش را 
در ســطح استان افزایش داده ایم تا دسترسی به این مراکز 
برای خانواده ها آسان تر باشد به طوری که تعداد این مراکز 
از 6۵واحد در سال گذشــته به ۱۱۰مرکز در سال جاری 

رسیده است.  
وی تصریح کرد: افرادی که از سال های گذشته کارت و گواهی 
ســنجش دارند نیازی به نام نویسی و حضور مجدد در مراکز 

سنجش ندارند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی افزود: پایگاه ها 
از ۱۷ تیرمــاه فرایند اجرایی ســنجش و غربالگــری را آغاز 
خواهند کرد. همچنین با توجه به شرایط کرونایی نام نویسی 
و نوبت گیری نوآموزان دوره پیش دبستانی نیز به احتمال زیاد 
در نیمــه اول مهرماه و اجرای طــرح نیز از نیمه دوم مهرماه  

آغاز خواهد شد.

 براساس مصوبات 
ستاد پیشگیری و 

مقابله با ویروس کرونا 
درخراسان رضوی، 

استفاده از ماسک در 
محیط کار، ادارات و 

سازمان های دولتی 
برای کارکنان و ارباب 
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محبوبه علیپور: اواخر ســال گذشته و همزمان با فشارهای 
ناشــی از تحریم ها و کمبود منابع ارزی؛ مقوله سهمیه بندی 
 انســولین قلمی مطرح شــد. بــر همین اســاس نیز حدود 
4 هزار و ۱۰۰ داروخانه در کشور برای توزیع این گونه انسولین 
تعیین شده اند که سهم استان خراسان رضوی در این زمینه به 

حدود 6۵3 داروخانه می رسید.
این در حالی است که در هفته های اخیر و با شروع موج دیگر 
کمبود انسولین قلمی، حتی همین داروخانه های منتخب نیز 
نمی تواننــد نیازهای دارویی بیماران دیابتی را تأمین کنند؛ از 
همین رو بسیاری از مبتالیان روزهای ناخوشایندی را تجربه 
می کنند. چنان که شــنیده می شود برخی از مبتالیان از سر 
ضرورت و به ناچار روند مصرف انســولین را خودسرانه تغییر 
داده و به جای مصرف انسولین قلمی دوباره به سراغ ویال های 

انسولین رفته اند. 

تابع دستورالعمل های کشوری هستیمس
هر چند بنا بر شــواهد به وضوح مشــخص است که متولیان 
حوزه سالمت در استان خراسان رضوی رغبتی به پاسخگویی 
در ایــن زمینه ندارند اما باید ببینیم تدبیر مســئوالن در این 

زمینه چیست؟
دکتر حمیدرضا رحیمی، مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد با تأیید کمبودهایی که در تهیه انسولین قلمی 
وجود دارد، اظهار می کند: این امر مســئله ای کشوری است و 
بر اساس ســهمیه ای که به استان خراسان رضوی تخصیص 
یافتــه، داروهای یاد شــده در داروخانه هــای منتخب توزیع 
می شود. همچنین در صورت تغییر در تحویل دارو نیز سهمیه 
داروخانه ها در این استان افزایش پیدا خواهد کرد و هیچ گونه 
برنامه ای برای دپو نداریم و ما نیز همسو با دستورالعمل هایی 
که برای عرضه از سوی وزارت بهداشت تعریف شده، انسولین 

مورد نیاز را عرضه می کنیم.

عرضه انسولین در آینده نزدیکس
شــنیده می شــود که متولی اصلی توزیع انسولین در کشور 

سازمان هالل احمر است. 

مجتبی محمودی، ســخنگوی جمعیت هالل احمر خراسان 
رضــوی با رد این قضیــه به خبرنگار ما می گویــد: داروخانه 
مجموعه هالل احمر در شــهر مشــهد یکی از داروخانه های 
عرضه کننده انسولین محسوب می شود و کمبود انسولین نیز 
در این مجموعه مشهود است. البته بنا بر تالش هایی که انجام 
شده به زودی محموله ای شامل انسولین دریافت خواهیم کرد 

که در اختیار مبتالیان قرار می گیرد. 

رشد تقاضا، کاهش عرضه و محدودیت های ارزیس
 دکتر امید رجبی، دبیر انجمن تولیدکنندگان داروی اســتان 
خراســان رضوی نیز با اشــاره به افزایش تقاضا برای استفاده 
انسولین قلمی می گوید: از ســال 88 انسولین قلمی به بازار 
دارویی ما راه پیدا کرد و در بدو امر مورد استقبال بیماران قرار 
نگرفت چنان که شرکت های پخش به دلیل فراوانی این دارو 
بــا اصرار این دارو را به داروخانه ها می فروختند. به این ترتیب 
به مرور زمان که مردم و پزشــکان نسبت به مزایای این دارو 
که همان ســهولت در تنظیم قند خون، دقت در میزان دوز 
مورد نیاز و آســان شدن مصرف آشنا شدند، اقبال به مصرف 
آن شــدت گرفت و همین امر موجب شد کفه تقاضا سنگین 
شود اما میزان عرضه در این حد نه تنها رشد نداشته که حتی 
در هفته های اخیر به وضوح کاهش یافته است. البته بر اساس 
پیگیری هایی که با همکاران و شرکت های پخش در این زمینه 
داشــتیم، مشخص شــده علت جدی بروز این چالش ها عدم 
تخصیص ارز الزم به این قضیه است؛ چراکه هر قدر تخصیص 
ارز کاهــش پیدا کند تأمین انســولین و عرضه آن نیز دچار 
کاستی می شود. از همین رو شاهدیم پزشک برای بیمارش به 
طور متوسط 4-3 انسولین قلمی برای یک ماه تجویز می کند 
اما چون داروخانه سهمیه ای کافی برای پاسخگویی به نیاز همه 
بیماران ندارد، ترجیح می دهد که همین ســهمیه اندک را به 
طوری توزیع کند که نیازهای حداقلی بیماران را جواب بدهد. 
همچنین بیمه هم تعداد باالیی را تأیید نمی کند. به این ترتیب 
در واقع بیمار مجبور می شود برای تهیه همین یک یا دو قلمی 
که مصرف یک هفته ای اش را به طور متوسط تأمین می کند به 

چندین داروخانه سر بزند. 

وی بــا بیان اینکه در حال حاضر عدم تخصیص ارز نه تنها در 
تأمین انسولین قلمی که حتی در تهیه بسیاری از داروها و اقالم 
غیردارویی نیز اختالل ایجاد کرده؛ می افزاید: رفع مشــکالت 
تأمین ارز بر عهده بانک مرکزی اســت که این مجموعه نیز با 

مشکالت خاص خودش مواجه است.

سهمیه بندی ها بازار سیاه ایجاد می کند س
بنا بر شنیده ها بروز کاستی هایی که در حوزه عرضه انسولین 
قلمی می بینیم، ثمره سیاست خودخواسته متولیان امر است؛ 
چراکه گمان می کنند با عرضه قطره چکانی انسولین می توانند 

مانع فروش قاچاق و عرضه در بازار سیاه آن شوند.
رجبــی فعال حــوزه دارو با تأکید بر اینکه وقتی ســهمیه 
انســولین کاهش پیدا کنــد در تمامــی داروخانه ها حتی 
محل های منتخــب نیز با کمبود روبه رو می شــویم، اظهار 
می کند: به طور کلــی برای تمامی بیماران مبتال به امراض 
مزمن از جمله دیابتی ها که ناگزیر به مصرف مداوم دارویی 
هســتند، مقوله ای به نام کمبود یا سهمیه بندی دارو امری 
بی معناســت و همین کمبودها ناخوشــی و ناخشنودی در 
این بیماران ایجاد می کند؛ چراکه این ها گروهی نیستند که 
دارویی را ذخیره کرده و گران تر به فروش برسانند. در واقع 
مقوله بازار ســیاه، قاچاق و یا دستبرد به امکانات و نیازهای 
مردمی از زمانی آغاز می شــود که صف ها و سهمیه ها ایجاد 
شود، چنان که تجربه نشان داده هر زمان در حوزه اقتصادی 
کمبودی رخ داده و نرخی دولتی برای کاالها تعیین شــده؛ 
همزمان با آن بازار سیاه متولد می شود. بنابراین با توجه به 
اینکه کمبود منابع ارزی در این امر اثرگذار است باید نسبت 

به حل این قضیه توجه داشت.

با پیگیری قدس صورت می گیرد 
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
آتش کرونا دوباره نیشابور را قرمز کرد•

خبرنگارقدس:  نیشابور- 
و  معاونــت  سرپرســت 
رئیس مرکز  بهداشــت  
نیشابور،  شرایط قرمز در 

این شهر را اعالم کرد.
 دکتر محمدرضا داوریان 
اظهار کرد: بــا توجه به 

افزایش مراجعه های بیماران با عالئم مشکوک به کووید19به 
کلینیک های ســرپایی، افزایش بستری در بیمارستان و نیز 
افزایش تعداد نتایج مثبت )از مراجعانی که نیازمند به آزمایش 
بوده اند(، مجدداً وارد شــرایط قرمز شــدیم. وی افزود: قابل 
توجه است که یکی از دالیل  بسیار مهم ایجاد این وضعیت، 
عدم استفاده از ماسک در اماکن عمومی و بی توجهی به رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی است. داوریان یادآورشد: خواهشمند 
است در وضعیت به وجود آمده، از شرکت در هر گونه تجمعی 
که می تواند بــه دلیل عدم رعایت فاصله گــذاری اجتماعی 
منجر به ابتالی شــما و خانواده گرامی به بیماری خطرناک 

کووید19شود، جداً خودداری نمایید.

توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( صورت گرفت
انهدام محموله ۳۵۰کیلوگرمی موادمخدر •

قدس: محموله ۳۵۰کیلوگرمی موادمخدر توســط سربازان 
گمنام امام زمان)عج( کشف شد.با اقدام های اطالعاتی اداره 
کل اطالعات خراسان رضوی، باند توزیع ماده مخدر تریاک در 
بولوار مجیدیه مشهد منهدم و کل محموله این باند به ارزش 
۲۰میلیارد ریال توقیف شد.همچنین یک متهم دستگیر و 

یک دستگاه پژو پارس نیز توقیف شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
 افراد مشکوک ابتال به کرونا•

 به مراکز جامع سالمت مراجعه کنند
ایرنا: افــراد دارای عالئم 
مشکوک به بیماری کرونا 
خدمات  مراکــز  به  باید 
جامع سالمت در مناطق 
زیرپوشش دانشگاه علوم 
پزشــکی مراجعه کنند. 
دانشــگاه  درمان  معاون 

علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر ۲9 مرکز خدمات 
جامع ســالمت ارائه دهنده خدمات ســطح یک به بیماران 
مشــکوک یا مبتال به کووید 19 در مناطق زیرپوشش این 
دانشگاه فعال است که در این مراکز تست و داروی مورد نیاز 
به بیماران ارائه می شود.دکتر شاپور بدیعی افزود: از این تعداد 
19 مرکز در شهرستان های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد فعال است که با توجه به افزایش تعداد بیماران سرپایی 

و بستری، احتمال افزایش این مراکز وجود دارد.
وی ادامه داد: مراکز خدمات جامع سالمت خط اول مراجعان  
افراد با عالئم مشکوک به کرونا به شمار می روند به طوری که 
مراجعه کنندگان در صورت داشتن عالئم بررسی و غربالگری 
می شــوند  و در صورت نیاز به مراکز ســطح دو و سه برای 
دریافت خدمات تصویربرداری یا بستری ارجاع داده می شوند.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با اجرای 
این طرح از ایجاد ازدحام و حضور غیرضروری شهروندان در 
اورژانس بیمارستان ها جلوگیری می شود.مدیر توسعه شبکه 
و ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: در 
حال حاضر روزانه حدود ۶۰۰ تست کرونا از مراجعه کنندگان 
به مراکز خدمات جامع ســالمت در مناطق زیر پوشش این 
دانشگاه انجام می شود.دکتر محمدحســن درخشان افزود: 
نتیجه تست حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افراد مراجعه کننده مثبت 
اســت. وی ادامه داد: تست های گرفته شده از افراد مشکوک 
در مراکز خدمات جامع ســالمت به آزمایشگاه های سلولی 
مولکولی ارسال و پس از دریافت نتیجه، بیماران زیرپوشش 

خدمات مراقبتی قرار می گیرند.

بوکسور نوجوان خراسان رضوی •
درگذشت

هیئت  رئیــس  قدس: 
خراســان رضوی  بوکس 
گفت: علی براتی چیتگر، 
بوکســور نوجوان و عضو 
تیم بوکس استان بر اثر 
ایســت قلبی دارفانی را 
امیرحسین  گفت.  وداع  

اخوان اظهار کرد: براتی چیتگر، مقام نایب قهرمانی کشــور 
در مسابقات کشوری اراک در سال 9۶، مقام سوم مسابقات 
المپیاد استعدادهای برتر کشوری در سال 9۷ زاهدان و مقام 
سوم کشوری را که سال گذشــته در کردستان برگزار شد، 
در کارنامه ورزشــی خود داشــت.وی با بیان اینکه مرحوم 
براتی چیتگر 1۴ سال داشــت، افزود: او در دو مرحله نیز به 
اردوی تیــم ملی نونهاالن دعوت شــده بود.وی گفت: توجه 
هیئت بوکس به اســتعدادهای شهرستانی بســیار زیاد و از 
دست دادن این اســتعداد آینده دار برای بوکس استان یک 

ضایعه دردناک است.

فرمانده انتظامی این شهر خبر داد
دستگیری گانگسترها در بجنورد !•

بجنورد- خبرنگارقدس: 
می  نتـــظا ه ا ند مـا فر
از  بجنورد  شهرســتان 
وقوع یک مورد درگیری 
دستگیری  و  مسلحانه 
عامالن این درگیری در 
این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمد غالمی،  فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد 
گفت: بــا  اعالم خبری مبنی بر وقوع یــک مورد درگیری 
مســلحانه در یکی از روســتا های شــهر بجنورد، مأموران 
انتظامی به محل موردنظر اعزام شدند.سرهنگ غالمی با بیان 
اینکه خودرو متهمان شناسایی و متوقف شد،عنوان کرد: با 
تالش مأموران چهار متهم در این زمینه دســتگیر و به مقر 
انتظامی منتقل شــدند.وی  با اشاره به اینکه سایر متهمان 
که با خودرو دیگری متواری شده بودند مورد شناسایی قرار 
گرفته اند، تصریح کرد: اقدام های پلیسی برای دستگیری این 
افراد  ادامه دارد. فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد با اشاره 
به اینکه متهمان علت این درگیری را اختالفات مالی عنوان 
کردند، یادآور شد: تحقیقات برای روشن شدن علت اصلی این 

درگیری در دست بررسی است.

 یک خانم ۳2ساله در استخر•
 ذخیره آب کشاورزی غرق شد

نیشابور- خبرنگارقدس: 
مدیــر روابــط عمومی 
ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری 
نیشــابور گفــت: عصر 
جمعه  گذشــته غرق 
شدن بانویی ۳۲ ساله در 
یک بند خاکی واقع در باغی از اراضی روســتای حمیدآباد به 
سامانه 1۲۵ اعالم شد.محمدمهدی سلیمان افزود: با اعالم این 
حادثه یک تیم از نجاتگران ایستگاه یک به محل اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: نجاتگران مشاهده کردند جسد این خانم 
در داخل بند خاکی به مساحت حدود ۵۰۰ متر روی آب قرار 
دارد که با توجه به پایین بودن سطح آب در حدود هفت متر 
نجاتگران جسد را باال کشیدند .سلیمان عنوان کرد: علت این 

حادثه از سوی پلیس آگاهی در دست بررسی است .

یک مقام مسئول در خراسان شمالی اعالم کرد
 تشکیل 22 پرونده قضایی•

 در حوزه میراث فرهنگی 
باشــگاه خبرنگاران: 
مسئول حقوقی و امالک 
میراث فرهنگی،  اداره کل 
 گردشــگری و صنایــع

شمالی  خراسان   دستی 
ســه ماه  در  گفــت: 
نخســت ســال جاری، 
۲۲پرونده حقوقی و قضایی در حوزه میراث فرهنگی استان 
تشــکیل و پیگیری شد.ملک حســن قویدل گفــت:  این 
پرونده ها با موضوع های حفاری غیرمجاز، نگهداری اشــیای 
تاریخی فرهنگی و یا نمونه تقلبی آن ها، کشف دستگاه فلزیاب، 
ساخت و ســاز غیرمجاز و... بوده است.وی عنوان کرد: کشف 
جرم و دستگیری مجرمان، تشکیل پرونده و معرفی به مراجع 
قضایی به  منظور رسیدگی و اجرای حکم، از جمله اقدام های 
الزم برای پیشــگیری از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی و 
صیانت از اماکــن، تجهیزات و اموال منقــول و غیرمنقول 
است.۶۵۵ اثر از استان خراسان شمالی در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده که این تعداد آثار شامل ۵11 اثر تاریخی، ۴9 
اثر طبیعی و ۷۵ اثر ناملموس و ۲۰ اثر منقول تاریخی است.

 نشت گاز عامل تخریب •
یک واحد مسکونی 

قدس آنالین: نشت گاز 
موجــب تخریب کامل 
یــک واحد مســکونی 
در روســتای کاریزحاج 
محمدجان سفیدسنگ 
شهردار  شــد.  فریمان 
گفــت:  سفیدســنگ 
در این حادثه واحد مســکونی به صورت کامل تخریب شد، 
اما خوشــبختانه تلفات جانی به دنبال نداشت.یداهلل روحی 

افزود:علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.

همزمان با دهه کرامت صورت گرفت
آزادی ۳۳ زندانی در خراسان رضوی•

 ایرنا: رئیس ستاد دیه 
گفت:  خراســان رضوی 
همزمان با دهه کرامت و 
رضا)ع(  والدت حضرت 
بــه همت خیــران و با 
این ســتاد، ۳۳  کمک 
زندانی جرایم غیرعمد در 
این استان آزاد شدند.جواد غفاریان طوسی افزود: از این تعداد، 
18 زندانی با بدهی حدود 8 میلیارد ریال با کمک ۳میلیارد و 
۲۰۰ میلیون ریالی خیران، گذشت شاکیان و کمک بالعوض 
و یا ارائه تســهیالت از سوی ستاد دیه، آزاد شدند.  وی ادامه 
داد: با پذیرش اعسار 1۵ زندانی جرایم غیرعمد دیگر توسط 
محاکم قضایی زمینه آزادی این تعداد نیز فراهم شد.  رئیس 
ستاد دیه خراسان رضوی با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت: 
جشن های گلریزان امسال به شکلی متفاوت در بستر فضای 
مجازی برگزار شد و در ادامه این روند، نیکوکاران می توانند با 
مراجعه به ستاد دیه و یا درگاه اینترنتی ستاد مردمی رسیدگی 
به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان نیازمند خراسان رضوی 
به آدرس  www.khorasanipro.ir برای مشــارکت در آزادی 

زندانیان کمک کنند.
غفاریان طوسی افزود: امکان پرداخت آنالین وجوه نیز برای 
آزادی زندانیان نیازمند از طریق درگاه اینترنتی ستاد فراهم 
اســت. همچنین ستاد دیه خراســان رضوی شمار زندانیان 
جرایم غیرعمد نیازمند و واجد شــرایط آزادی در استان را 

حدود ۷۰۰ نفر اعالم کرده است.

عقیل رحمانی: پس از سکوت رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوی، در 
مورد ماجرای اختصــاص یک هزارو ۲۰۰ تن 
شــکر طرح تنظیم بازار به یک واحد شناخته 
شده فعال در حوزه بسته بندی چای و حبوبات، 
حاال اسنادی بدســت آمده که نشان می دهد 
این رویه مشــکوک در جایی دیگر هم تکرار 
شد و یکی از مسئوالن سازمان مذکور حواله ای 
عجیب صادر و در پی آن ۵ تن گوشــت طرح 
تنظیم بازار را به شرکت تعاونی متعلق به یک 
فوتبالیست ســال های نه چندان دور مشهد 

تحویل داده است.

سکوت رئیس س
چهارشــنبه یازدهم تیرماه بود که ماجرای 
پیگیری های دو هفته ای از مدیرکل صمت 
اســتان در مورد اختصاص یک هزار و ۲۰۰ 
تن شــکر طرح تنظیم بازار بــه یک واحد 
شــناخته شده که رنگ و بوی سوء جریان و 
وجود رانت در پس پرده آن دیده می شد را 
رســانه ای کردیم. در آن گزارش که هر چه 
تالش شد مس فروش؛ رئیس سازمان صمت 
اســتان، پاســخی به پرســش ها و شبهات 
ایجاد شده پیرامون این ماجرا بدهد، عنوان 
شد:  پس از حــــدود دو هفته پیگیری در 
مورد یک ماجرای حاشــیه دار، آخر سرهم 
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
خراسان رضوی، برای پاسخ به افکار عمومی 
و شفاف ســازی اقدامی نکرد و پرسش های 

رسانه بی پاسخ ماند.
در ادامه آمده بود: ۲۷ فروردین ماه سال جاری 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســــان رضوی اعالم کرد: ۴هزارو ۴۴ تن 
شــکر طرح تنظیم بازار ســهمیه ماه مبارک 
رمضان به این اســتان اختصــاص یافت که 

به زودی در بازار عرضه می شود.
ماه رمضان هم تمام شد و پس از آن اطالعاتی 
به تحریریه روزنامه قدس رســید که نشــان 
می داد بیش از یک چهارم حجم شــــکرهای 
طرح تنظیم بازار)یک هزار و ۲۰۰ تن( تحویل 
یــک نفر که در حوزه چای و بســــته بندی 

فعالیــت  حبوبــات 
شــــده  می کنــد، 
اســــت. این ماجرا 
با حاشــــیه هایی 
رو بــه رو بــود 
این  چــرا  کــه 

حجــم از شــــکر به 
جای توزیــــع عادالنه بین 
موجود  واحدهــای  تمامی 
در ســــطح اســتان، فقط 
تحویل یک برند شــناخته 
شده گردیده بود؟ از طرفی 
وجود  از  حاکی  شــنیده ها 
سوءجریان در این زمینه بود 
از این محموله  که قسمتی 
عظیم به جــای فروش در 
بــازار با قیمت مصــوب، با 
صدور برخی حواله هــــای 

غیرواقعی راهی بازار آزاد شده است. از همین 
رو برای آنکه پاسخی برای پرسش های مطرح 
شــده دریافت کنیم و صحت یا عدم صحت 
ماجرا را بررسی کرده باشــیم، موضوع را به 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اطالع داده و از وی درخواست کردیم در این 

زمینه شفاف سازی کند، اما این گونه نشد.

5 تن گوشت س
برای 

 تعاونی
 که 20 نیرو 

هم ندارد!
از این ماجرا چند 
بود  گذشته  روزی 
که مســتنداتی تازه 
ما  خبرنگار  دست  به 
رسید که ماجرای صدور 
حواله های حاشیه دار را بیش 

از پیش پیچیده تر می کرد.
بررسی این ســند حاکی از 
وجود یک ســوء جریان بود؛ 
چراکه در متن حواله ای که 
با درخواســت یک شرکت 
بود،  شــده  صــادر  تعاونی 
مســئول مربوط در سازمان 
صمت خراسان رضوی دستور داد:»خواهشمند 
است دســتور فرمایید میزان ۵هزار کیلوگرم 
گوشــت قرمز منجمد برزیلــی طرح تنظیم 
بازار)بــه قیمت توزیع( بــرای توزیع در بین 
پرسنل و بازنشستگان شــرکت تعاونی ... به 

نماینده تعاونی مذکور تحویل دهند«.
این حوالــه که بــرای تحویــل محموله به 

پشتیبانی امور دام ارسال شده بود به دقت از 
ســوی خبرنگار ما مورد تحقیق قرار گرفت و 
مشخص شد پشت پرده ماجرا یک فوتبالیست 
مشهدی قرار دارد که تا کمتر از 1۰ سال پیش 
در این عرصه فعالیت و پس از آن در حاشــیه 
شهر مشهد اقدام به ایجاد یک شرکت تعاونی 

می کند.
ماجرا زمانی عجیب و بودار می شود که چگونه 
است به یک شرکت تعاونی که حدود ۲۰ نفر 
هم نیرو ندارد و حتی سابقه ایجاد آن نمی تواند 
آن قدر باشد که بازنشسته ای داشته باشد، این 
حجم گوشــت طرح تنظیم بازار آن هم با این 

عنوان تحویل می شود!
در ادامــه بازهــم به رئیس ســازمان صمت 
خراســان رضوی پیامکــی ارســال و از وی 
درخواســت کردیم در این زمینه پاسخگوی 
افکار عمومی باشد، اما باز هم هیچ پاسخی به 
این ماجرا داده نشد.این حواله می تواند نمونه ای 
از حواله هایی باشد که در پس پرده آن احتمال 
رفتارهای خالف قانون نهفته باشد. از همین رو 
احساس می شود دستگاه قضایی و نظارتی باید 
هر چه زود تر به این ماجرا ورود کرده و تمامی 
جوانب کار را مورد بررسی قرار دهند.از سوی 
دیگر برخی شائبه ها در این زمینه وجود دارد 
که شاید این نوع حواله ها اصالً تحویل مقصد 
نشده باشد و سر از بازار آزاد درآورده است که 

این نکته هم جای بررسی دقیق تری دارد.

افکار عمومی منتظر پاسخس
آنچه در این حواله مشخص است، اگر ما فرض 
را بر این بگیریم که نیروهای این فروشگاه ۲۰ 
نفر که نه ۵۰ نفر هستند و با این حواله به هر 
نفر باید 1۰۰ کیلوگرم گوشت برسد، چگونگی 
نحوه مصرف این 1۰۰کیلوگرم گوشت طرح 
تنظیم بازاری برای نیروهای این شرکت تعاونی  
هم به کنار، آیا اسم این کار رانت نیست، آن هم 
در زمان تحویل حواله که برخی از افراد شهر 

نیاز مبرم به آن داشتند؟!
در این زمینه حواله های مشکوک دیگر هم در 
اختیار رسانه قرار دارد که در صورت نیاز منتشر 

خواهد شد.

سکوت مسئوالن صمت استان در مورد حواله های مشکوک ادامه دارد

اختصاص 5 تن گوشت برای کارکنان یک شرکت تعاونی؟ !

اگر ما فرض را بر این 
بگیریم که نیروهای این 

فروشگاه 20 نفر که نه 
50 نفر هستند، با این 
حواله به هر نفر باید 
100 کیلوگرم گوشت 

رسیده باشد!

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 آسمان غالباً صاف همراه •

با افزایش سرعت وزش باد
قدس: براساس تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی، تا 
اواسط هفته جاری آسمان غالباً صاف همراه با افزایش سرعت 
وزش باد گاهی وزش باد شــدید توأم با گرد و خاک به ویژه 
ســاعات بعد از ظهر و در جنوب شــرق استان  پیش بینی 
می شــود. همچنین طــی این مدت تغییــرات دمایی قابل 
مالحظه  نخواهد بود.هوای امروز شــهر مقدس مشــهد هم 
صاف در بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد پیش بینی شده 
اســت. کمینه و بیشینه دمای شهر مقدس مشهد هم برای 
امروز به ترتیب 18 و ۳۲ درجه سلسیوس خواهد بود.در۲۴ 
ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای 1۰ درجه سلسیوس 
خنک ترین و داورزن با بیشــینه دمای  ۳8 درجه سلسیوس 
گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. همچنین 
بیشــترین بارش از ایستگاه هواشناســی بردسکن به مقدار 
1/۴میلیمتر و بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی 
بجستان با سرعت  ۶۵ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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2 پاسخ از شهرداری منطقه 4س
در پاســخ به پیام شــهروندی منتشر شــده در آن روزنامه 
محترم مبنی بر »نحوه آبیاری درختان بوســتان بهشت در 
انتهای خیابان شــهید مفتح« به استحضار می رساند، آبیاری 
درختان و گونه های گیاهی بوســتان ۲۰هکتاری بهشــت 
واقع در جنب میدان شــهید مفتح براساس تقویم باغبانی با 
نظارت کارشناســان مربوط به صورت مستمر در حال انجام 

است و به تازگی گل های فصل بهار این بوستان طبق برنامه 
زمان بندی جمع آوری و گل های فصل تابستان در آن کاشته 
شده است.همچنین در پاسخ به پیام شهروندی منتشر شده در 
آن روزنامه مبنی بر »دید ناکافی عابران و خودروها به دلیل نوع 
درختچه های کاشته شده در بولوار شهید مفتح« به استحضار 
می رساند، با توجه به عرض کم آیلند میانی بولوار شهید مفتح، 
کاشــت درختان کاج دار در این بولوار میسر نبوده و درختان 

کاشته شده در این آیلند از گونه توت مجنون و درختچه توری 
هستند که در بازدید میدانی به عمل آمده گونه های کاشته 
شده فعلی حادثه ســاز نبوده و هیچ گونه مشکلی برای تردد 
وسایل نقلیه و عابران پیاده ندارد و شهروندان ارجمند می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص پیگیری این پیام با 
شماره تلفن های ۳1۲9۴۰1۰ و ۳1۲9۴۰1۲ روابط عمومی 

شهرداری منطقه ۴ تماس حاصل فرمایند.

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

ایسنا: رئیــس پلیس راهور خراســان رضوی گفت: در هشت 
نقطه از معابر بزرگراهی مشهد دوربین های کنترل سرعت برای 

محاسبه سرعت متوسط خودروها فعال شده  است. 
سرهنگ حمیدرضا دهنوی، در خصوص اعمال قانون سرعت 
متوسط در سطح شهر مشــهد اظهار کرد: در هشت نقطه از 
معابر بزرگراهی مشهد دوربین ها به صورت دوگانه فعال شده اند. 
دوربین های زیادی در سطح شهر وجود دارند، اما فقط همین 

تعداد دوربین  را برای کنترل سرعت متوسط فعال کرده ایم. 
وی افزود: پیش از این زمانی که وســایل نقلیه از زیر دوربین 
عبور می کردند، ســرعت لحظه ای آنان محاسبه می شد و در 
صورت عبور از ســرعت مجاز یعنی 8۰ کیلومتر در ســاعت، 
اعمال قانون برای آنان صــورت می گرفت، اما در حال حاضر 
در معابر بزرگراهی مشــهد، دوربین ها به صورت دوگانه فعال 
شده اند تا پس از ثبت زمان و سرعت، میانگین سرعت خودرو 
را محاسبه نمایند. اگر پس از عبور از دوربین از سرعت مجاز 

عبور کنند، در دوربین بعدی سرعت متوسط خودرو محاسبه 
شده و اعمال قانون صورت می گیرد.

رئیس پلیس راهور خراســان رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: 
اطالع رســانی  در این خصوص پیش از این شکل گرفته بود. 

اعمال قانون سرعت متوسط در معابر بزرگراهی مشهد حدود 
دو هفته اســت که در حال اجراســت. این دوربین ها کنترلی 
هستند و صرفاً برای نظارت بر سرعت خودروها از آنان استفاده 
می شــود. ان شاءاهلل در آینده و در زمان خاص خود برای طرح 
ZEL یا عدم معاینه فنی و کنترل وسایل نقلیه سنگین از آنان 

استفاده خواهد شد. 
وی یادآور شد: تخلفی که از طریق دوربین ثبت می شود، باید 
توسط اپراتورها مجدد بررســی شود. در صورت تأیید تخلف 
از ســوی اپراتور، تخلف برای خودرو ثبت شده و اعمال قانون 

صورت می گیرد و برای راننده پیامک ارسال می شود. 
دهنوی تأکید کرد: آمار تصادفات و جان باختگان عابران پیاده 
در معابر بزرگراهی رو به افزایش است. کنترل سرعت متوسط 
در معابــر بزرگراهی برای کاهش تصادفات و حوادث رانندگی 
اجرا می شود. هر چه سرعت خودروها در بزرگراه ها کاهش یابد، 
تصادف های منجر به فوت و صدمه های شدید کاهش خواهد یافت.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خبر داد

اعمال قانون سرعت متوسط در هشت نقطه از بزرگراه های مشهد

شهریشهری

 وقتی پلیس  قانون
 را رعایت نمی کند !

تصویر متعلق به خیابان ابن سینا مقابل  دادسرای 
فضای مجازی می باشدکه متأسفانه خودرو ون  
پلیس به جای پارک در خیابان پیاده رو را انتخاب 
کرده بود. از مســئوالن ناجا درخواست پیگیری 

داریم.

عکس: حمید منصوری ،شهروند خبرنگار

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



خبرخبر خبرخبر

 احداث یک هزار واحد مسکونی •
برای محرومان در قم 

رئیس  حضــور  بــا  قم: 
سازمان برنامه  و بودجه در 
قم و نشســت مجازی وی 
با اســتاندار قم، تفاهم نامه 
یک هزار  طــرح  اجــرای 
واحــدی تأمین مســکن 
محرومــان اســتان و نامه 

اجرایی ابالغیه مقام معظم رهبری در حوزه جهش تولید به امضا 
رسید.

محمدباقر نوبخت در این جلسه اظهار کرد: در راستای جهش تولید 
و راهبرد ابالغی از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۹۹ در استان 
قم طرحی با ۲۷ پروژه و بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 

انجام خواهد گرفت.
نوبخت اضافه کرد: از این  بین ۴۲هزار و ۹۲۰میلیارد ریال به ارزش 
تولیدات استان افزوده می شود  و برای ۲هزار و ۳۷۷  نفر هم فرصت 

جدید شغلی فراهم خواهد کرد .

 اعزام۱۲۰ گروه جهادی •
به مناطق محروم مرکزی 

بســیج  مســئول  اراک: 
ســازندگی ســپاه روح اهلل 
استان مرکزی گفت: ۶هزار 
نیروی جهادگــر در قالب 
۱۲۰ گروه جهادی امسال 
اجــرای طرح های  بــرای 
به   کشــاورزی  آبرســانی 

مناطق محروم این استان اعزام شدند.
امیــد محترمی بیان کرد: تمامی اقدام های گروه های جهادی در 
مناطق محروم استان از قبیل طرح های آبرسانی در حوزه طراحی 
و اجرا به  صورت رایگان انجام شــده که عالوه بر صرفه جویی در 
منافع ملی، گام مهمی در راســتای صیانت از منابع آبی استان 

محسوب می شود.
وی اضافه کرد: ۶۲۰ طرح محرومیت زدایی با مشــارکت ۵۲۰ گروه 

جهادی سال گذشته در نقاط مختلف این استان اجرا شد.

توزیع ۱۷ سری جهیزیه در ایرانشهر•
زاهدان: جانشین فرمانده 
سپاه ایرانشــهر در جنوب 
سیســتان و بلوچســتان 
گفت: ۱۷سری جهیزیه به 
ارزش ۷۵۰ میلیون ریال به 
مناسبت  گرامیداشت میالد 
امام رضا)ع( بین نوعروسان 

این شهرستان توزیع شد.
ســرهنگ هاشــم جهان تیغ  ابراز کرد: این جهیزیه ها با همکاری 
مؤسسه خیریه آبشار عاطفه ها در راستای ازدواج آسان بین نوعروسان 

نیازمند ایرانشهر توزیع شد. 
وی ارزش هــر جهیزیه را ۴۵ میلیون ریــال اعالم کرد و افزود: این 
جهیزیه ها شــامل فرش، اجاق گاز، کولر آبی، یخچال و ســرویس 

آشپزخانه است. 

اجاره منزل به اتباع غیرمجاز •
است غیرقانونی 

یزد: فرماندار اردکان ضمن 
اعالم تشدید برخورد با اتباع 
غیرمجاز در این شهرستان، 
از غیرقانونی بودن اسکان و 
اجــاره دادن منزل به اتباع 
غیرمجاز توسط شهروندان 

خبر داد.
بهروز شــهابی زاد بــا تأکید بر اینکه مطابق قوانین کشــوری و 
بین المللی، حضور اتباع قانونی را در شهرســتان به رســمیت 
می شناســیم، عزم جدی استان را ساماندهی مهاجران با رعایت 
حقوق اتباع مجاز خواند و افزود: اشتغال اتباع در مشاغل غیرمجاز 
موجب نارضایتی مردم شده که در همین راستا نیز گشت بازرسی 
اشتغال اتباع با محوریت اداره کار و با حضور ناجا، فرمانداری، مرکز 

بهداشت و جهاد، در اردکان شکل می گیرد.

تعطیلی یک بانک در گرگان به خاطر کرونا•
گلستان: فرماندار گرگان از 
تعطیلی یک شعبه بانک در 
شهر گرگان به خاطر شیوع 
کرونا بیــن کارمندان این 

بانک خبر داد.
محمد حمیــدی در جمع 
خبرنگاران اظهــار کرد: از 

هفت کارمند یک بانک در شــهر گرگان ۶ نفر به ویروس کرونا 
مبتال شدند و مجبور شدیم این شعبه بانک را از یک هفته قبل 

تعطیل کنیم.
وی با اشــاره به اینکه گرگان در وضعیت زرد کرونا قرار دارد، گفت: 
از همشهری ها می خواهیم پروتکل های بهداشتی را با جدیت رعایت 
کنند تا شرایط به سمت وضعیت قرمز و افزایش شمار مبتالیان به 

ویروس کرونا نرود.

اجاره یا فروش پشت بام، غیرممکن است•
تهران  اســتاندار  تهران: 
در  بیشــتر خانه ها  گفت: 
پایتخت به صورت آپارتمانی 
پشــت بام های  دارای  و 
مشترک است وعمالً اجاره 
یا فروش پشت بام در آن ها 

غیرممکن است.
انوشیروان محســنی بندپی توضیح داد: مالکان خانه های ویالیی 
پایتخت نیز برای به خطر نیفتادن امنیت خود، پشت بام ملک خود را 

نه می فروشند و نه اجاره می دهند.  
وی افزود: بررســی هایی در خصوص فروش و یا اجاره پشت بام در 
تهران انجام شــده، اما تاکنون به جمع بندی نرسیده ایم که آیا این 
اقدام رواج پیدا کرده یا نه؟ بنابراین صحت و سقم این موضوع با شک 

و تردید همراه است.

 واکنش کارگران نیشکر هفت تپه •
به خبر دریافت حقوق

فرماندار  خوزســتان: 
شوش در حالی از پرداخت 
نیشــکر  حقوق کارگران 
هفت تپه خبــر داده بود 
می گویند  کارگــران  که 
تنها یک چهارم کارگران 
حقــوق فروردیــن  ماه را 

دریافت کرده اند.
این اظهارات فرماندار در حالی است که کارگران می گویند اغلب 

کارگران حقوق فروردین  ماه را دریافت نکرده اند.
آن هــا می گویند:حقوق فروردین ماه فقط یک هزار و ۵۰۰ نفر از 
پرسنل هفت تپه پرداخت شده است. با احتساب کارکنان فصلی 
حدوداً ۶هزار نفر در فروردین ماه  مشــغول به کار بوده اند، یعنی 
حدوداً یک چهارم کارکنان امروز حقوق خود را دریافت کرده اند 
و سایرین همچنان با گذشت سه ماه و وارد شدن به  ماه چهارم 

سال،هنوز حقوق فروردین ماه خود را دریافت نکرده اند.

 آغاز محدودیت های کرونایی •
در کرمانشاه 

کرمانشــاه: اســتاندار 
جمــع  در  کرمانشــاه 
اصحاب رســانه از اعمال 
ویــژه  محدودیت هــای 
کرونایی در کرمانشــاه از 
شــنبه چهاردهم تیرماه 
خبــر داد و اظهار کرد: با 
توجه به وضعیت قرمز شیوع کرونا در ۱۲ شهرستان استان، دوباره 
محدودیت های دوران کرونا در این شهرستان ها برقرار می شود.

بازونــد افزود: تعطیلی تمام قهوه خانه ها، تاالرهای عروســی، 
اســتخرها، سالن های ورزشی در ســطح استان و ممنوعیت 
برگزاری مراسم ترحیم در مساجد و حسینیه ها از جمله این 
محدودیت هاست. همچنین پاساژها و مغازه های سطح شهر 
تنها می توانند به کســانی خدمات ارائه دهند که از ماسک و 

دستکش استفاده می کنند. 
صــورت  بــه  تنهــا  اغذیه فروشــی ها  و  رســتوران ها 
ارائــه خدمــات  بــه همشــهریان   بیرون بــر می تواننــد 

داشته باشند .

محدودیت های شهرستان های قرمز •
هرمزگان ابالغ شد

استاندارهرمزگان  هرمزگان:
محدودیت هــای  گفت:
دارای  شهرســتان های 
شــیوع  قرمز  وضعیــت 
بیمــاری کرونا از ســوی 
کمیته امنیتی، اجتماعی 
و انتظامــی ســتاد ملی 

مدیریت و مقابله با کرونا، تصویب و ابالغ شد.
فریــدون همتی در جمع خبرنگاران افــزود: این محدودیت ها از 
روز شــنبه ۱۴ تیر به مدت یک هفته در شهرســتان های دارای 
وضعیت قرمز شیوع بیماری کرونا در هرمزگان شامل، بندرعباس، 
بندرلنگه، میناب، رودان، حاجی آباد، قشم و بستک اعمال می شود 

و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.
وی عنوان کرد: محدودیت های ابالغی در این یک هفته، فعالیت 
آموزشــگاه های فنی و حرفه ای، زبانسراها و سایر آموزشگاه ها و 

کتابخانه ها ممنوع و تعطیل است.

خودرو رانندگان بدحجاب در اردبیل •
توقیف می شود

اردبیــل: رئیس پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی 
گفت:  اردبیــل  اســتان 
زن  راننــدگان  خــودرو 
بی حجاب  و  بدحجــاب 
توقیف و طبــق قانون با 
متخلفان برخورد می شود.

سرهنگ سیدحجت فتاحی اظهار کرد: سالم نگه داشتن فضای 
زیست عمومی و اجتماعی یک وظیفه همگانی، به ویژه برای 
پلیس اســت. وی با بیان اینکه عالوه بر رانندگان، سرنشینان 
خودروها نیز باید حجاب اسالمی را رعایت کنند، اظهار کرد: در 
صورت عدم رعایت حجاب اسالمی توسط سرنشینان، خودرو 

آن ها به صورت سیستمی توقیف خواهد شد.

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: 3۰۰۰۷۲3۰5

یکشنبه  15 تیر 1399
   13 ذی القعد        ه 1441  5 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9285 ویژه نامه 3664 

شهرکرد: بارش های بیش ازحد انتظار در بهار امسال و همچنین 
بارش های برف در اســتان چهارمحال و بختیاری احتماالً این 
تصور را در میان عموم مردم ایجاد کرده که امسال هیچ مشکل 
آبی وجود نخواهد داشت و تمام سفره های زیرزمینی از رحمت 
الهی تغذیه  شــده اســت، اما وقتی پای صحبت کارشناسان 
می نشینیم سخنان آن ها خط بطالن روی باورهای عمومی ما 

می کشد.
بسیاری از کارشناسان حوزه هواشناسی معتقدند  بارندگی های 
بهار امسال جبران کننده کمبود فراوان میزان سفره زیرزمینی 
دشت شهرکرد نیست و احیای این دشت نیاز به سال ها بارندگی 

و نفوذ آب به سفره های زیرزمینی دارد.
اگرچه براساس استانداردهای جهانی میزان فرونشست تا چهار 
میلیمتر قابل  قبول و منطقی است، اما براساس آمارهای موجود 
متأسفانه دشت شهرکرد حداقل ۵۶۰ میلیمتر )۵۶ سانتیمتر( 

یعنی ۱۴۰ برابر استاندارد جهانی فرونشست دارد.
چهارمحال و بختیاری با وجود مســاحت کمی که دارد، نقش 
مهمی در تولید آب شیرین کشور ایفا می کند و سرچشمه دو 
رودخانه کارون و زاینده رود و سرچشمه بخشی از رودخانه دز در 
این استان است، اما واقعیت این است که دشت های چهارمحال 
و بختیاری این ســال ها با خود پسوندی را به نام »دشت های 
ممنوعه« یدک می کشند که زیبنده نام یکی از برف گیرترین 

مناطق ایران در سال های دور نیست.

کاهش بارندگی ها س
سرپرســت هواشناســی چهارمحال و بختیاری، میزان بارندگی 
سال زراعی جاری در این استان را نسبت به میانگین سال زراعی 

گذشته با ۴۰ درصد کاهش عنوان می کند.
مهران چراغ پور با بیان اینکه کمبود بارش ها در این استان هنوز 
جبران نشده و مشکالت کمبود آب در سطح استان وجود دارد، 
می افزاید: بارندگی ها در اســتان چهارمحال و بختیاری نسبت به 
سال زراعی گذشــته ۴۰ درصد کاهش داشته است و مشکالت 

خشکسالی و کم آبی همچنان در این استان ادامه دارد.
وی عنوان کرد: میزان بارندگی ســال زراعی جاری چهارمحال و 
بختیاری نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه نیز ۱۱درصد 
کاهش دارد. وی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری نسبت 
به میانگین بلندمدت کمبود بارش دارد و بارش های سال زراعی 
جاری جبران کننده کمبود بارش ها نبوده اســت، اذعان می کند: 
توجه به نوع مصرف و منابع آبی در استان بسیار حائز اهمیت است.

انتقال آب از چهارمحالس
با وجود اینکه بنا برگفته بســیاری از کارشناسان عنوان می شود 
چهارمحال خود با کمبود آب روبه رو اســت، اما به  واسطه اجرای 
طرح بهشت آباد قرار است برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری 
به فالت مرکزی ایران اقدام شــده  و ســاالنه حدود یک میلیارد 

مترمکعب منتقل شود.

طرح بهشــت آباد به علت مخالفت نماینــدگان و افکار عمومی 
تحریک  شده مردم استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری، 
در سال های پیش ناکام ماند و حتی تا استیضاح مجید نامجو، وزیر 

پیشین نیرو پیش رفت. 

مخالفان طرحس
مخالفــان این طرح می گویند: این طرح بدون مطالعه همه جانبه 
تصویب  شــده و فقط به منافع آن برای استان های یزد و کرمان 
توجه شده و به مصارف حوزه های پایین  دست توجهی نشده است.

بسیاری از کارشناسان در این رابطه معتقدند انتقال آب بهشت آباد 
از طریق تونل ۶۵ کیلومتری در عمق ۳۵۰ متری زمین که بیش 
از ۵۰۰هزار نفر از جمعیت اســتان چهارمحال و بختیاری در آن 
قرار دارند را دچار کاهش شدید منابع آب زیرزمینی خواهد کرد  

و چشمه های دشت های شلمزار و شهرکرد را خواهد خشکاند .
کارشناســان بر این باورند که روش انتقال آب در این طرح کاماًل 
اشتباه است و با وجود گنبدهای نمکی در منطقه قطعاً آب پشت 

سد بهشت آباد شور می شود .

با وجود کاهش بارش ها در چهارمحال و بختیاری

آیا اجرای طرح »بهشت آباد « منطقی است!؟

گزارشگزارش

شیوع کرونا و انسداد مرزها مانع صادرات این محصول شده است

روزهای گریان پسته کرمان!
کرمان: از دی ماه پارسال که بیماری کرونا روی 
کشور سایه انداخت خنده نیز از لبان کسبه به ویژه 
محصول راهبردی اســتان کرمان؛ پسته رخت 

بربست.
شیوع کرونا با تعطیلی بازار و عدم استقبال مردم از 
خرید خشکبار و تنقالت رقم خورد، اما بیشترین 
ضرر را انسداد مرزها به تجار وارد کرد؛ زیرا اجازه 
صــادرات کاال را از آن ها گرفت و در حال حاضر 
بســیاری از محصوالت به ویژه محصوالتی مانند 

پسته در انبارها در حال خاک خوردن هستند.
سال ۱۳۹۶ به دلیل خشکسالی های پدیدآمده 
محصول چندانی بــرای صادرات بــه بازارهای 
خارجی وجود نداشت و از همین رو شاهد افزایش 
قیمت نجومی پســته در بازار بودیم، اما بسیاری 
از تجار که درصــدد بودند با افزایش صادرات در 
ســال ۹۷ این حضور کمرنگ در بازار را جبران 
کنند، شاید تصورش را نمی کردند که کرونا این 
فرصت را از آن ها بگیرد. متأسفانه صادرکنندگان 
پسته عمده مشکالت این بازار را در بی ثباتی نرخ 
ارز، بسته شدن مرزها، تعهد برای بازگشت ارز و 
سخت شدن جابه جایی پول در بانک ها می دانند.

میزان پسته های انبارشده بی سابقه استس
در همین راستا یکی از صادرکنندگان پسته در 
کرمان به ما می گوید: متأسفانه تحریم ها و حاال 
نیز شــیوع بیماری کرونا و در ادامه آن مســائل 
ارزی، مشــکالت صادرکنندگان را چندین برابر 

کرده است.
سید عباس موسوی بابیان اینکه حجم مرسوالت 
صادراتی کاهش  یافته و شــرایط بــرای صادرات 
با مشــکالت فراوانی روبه رو است، افزود: گذشته 
از انســداد مرزها که تقریباً میزان صادرات به ویژه 
محصوالت غذایی را به صفر رساند، از سوی دیگر 
به دلیل وجود تحریم ها، در ارسال محصول توسط 
شرکت های حمل ونقل بین المللی با مشکل جدی 
مواجه هســتیم. وی بیان می کند: زمان ارســال 
مرســوله بســیار طوالنی شــده و به دلیل اینکه 
مشکالت ارزی نیز به تازگی به این موضوع اضافه 
 شده اســت؛ بنابراین خواب پول و زمان بازگشت 
نقدینگی پروسه طوالنی را طی می کند که صادرات 

را برای صادرکننده مقرون به صرفه نشان نمی دهد.
وی بابیان اینکه نوسان های ارزی و از طرفی تعهد 
ارزی بــرای بازگرداندن ارز و همچنین انســداد 

مرزها موجب شده تا حجم بسیاری از محصوالت 
در انبارها خاک بخورد، ادامه داد: یکی از مشتریان 
پر و پا قرص محصوالت ایران کشورهای حاشیه 
خلیج فارس بودند که کرونا فرصت صادرات را از 

بین برد.

بالتکلیفی بازرگانانس
وی با اشــاره به اینکه از سال گذشته بالتکلیفی 
غیرقابــل  پیش بینی بر این حوزه و تجار ســایه 
انداخته اســت، می افزاید: خیلی از بارها در بنادر 
بالتکلیــف ماندند و حتی خیلــی از محموله ها 
بــه علت کرونا از مقاصد برگردانده شــدند و در 
گمــرکات کشــور بالتکلیف ماندنــد و با خطر 
فسادپذیری روبه رو شدند. وی خاطرنشان می کند: 
اگر دولت در راســتای حمایت از صادرکنندگان 
قدمی برندارد و راه را برای صادرات هموار نسازد 
به طور حتم خسارت های بیشتری به این حوزه 

وارد خواهد شد.
موســوی اذعان کرد: متأســفانه در حال حاضر 
صدها تن محصول در انتظار هموار شدن مسیر 
صادرات هستند و هنوز بسیاری از تجار موفق به 
فروش محصوالت سال گذشته نشدند چه برسد 
کــه بخواهند روی محصوالت تولیدی امســال 

برنامه ریزی کنند.

ضرورت حمایت از س
صادرکنندگان

نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی 
رونق مجدد صادرات پسته 
از  زنجیــره ای  نیازمند  را 
اقدام ها می داند و می گوید: 
با  در نشستی مشــترک 
پســته  انجمن  اعضــای 
کرمــان بحث تشــکیل 
فراکسیون کشاورزی برای 
حمایــت از محصــوالت 
مهم تولیدی کشور به ویژه 
در  ارزآور  محصــوالت 
آینده مجلس  دستور کار 

قرار دارد.
محمدرضا پورابراهیمی می گوید: به منظور حمایت 
از صادرکننــدگان، موضــوع حمل ونقل ریلی و 
امکان صادرات به کشورهای اروپایی از مرز ترکیه 
را در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار 

خواهیم داد.
وی بابیان اینکه خوشــبختانه اقدام های خوبی 
در ســال های اخیر برای ساماندهی و حمایت از 
محصوالت کشاورزی مشــمول صادرات اتفاق 

افتاده، می افزاید: البته این اقدام ها 
نیازمند توجه بیشــتر نسبت به 

گذشته است.

حل مشکالت ارزی س
وی همچنین با اشاره به مشکالتی 
در موضــوع تعهــد ارزی بــرای 
صادرات پسته، ابراز می کند: پس 
از جلســه ای در استان کرمان که 
با حضــور رئیس کل بانک مرکزی 
انجام شد، شاهد اتفاق های مثبتی 
هستیم که امکان تسویه ارز ناشی از 
صادرات پسته از طریق سامانه ثنا و 
از روش واردات و عرضه محصوالت 
در داخل کشور و نیز امکان تهاتر 
با واردکنندگان به صورت دریافت ریال در داخل 
و تحویل ارز در خارج فراهم  شــده که نسبت به 
تعهدات گذشته شرایط بهتری فراهم کرده است.

پورابراهیمی تصریح می کند: البته این شرایط 
باید به تدریج با عادی شدن وضعیت اقتصادی در 
بحث تحریم ها به سمت سال های قبل حرکت 
کرده و موضوع رفع تعهد ارزی باشد که به صورت 
کامالً تعریف شده ای در ســال های گذشته در 

دستور کار بوده است.

نوسان های ارزی 
و از طرفی تعهد 

ارزی برای 
بازگرداندن ارز 

و همچنین انسداد 
مرزها موجب شده 

تا حجم بسیاری 
از محصوالت در 

انبارها خاک بخورد

بــرشبــرش

۷848zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. خواندن و نقالی کردن یکی از قالب های 
نســبتاً متاخر شــعر فارســی که مصرع 
آن شــامل چند سطر می شــود- نیم تنه 
مردانه ۲. خیســی اندک- تســاوی- آش 
آرد گندم ۳. گســتردنی صیــاد- نام قدیم 
قوچان- ســرنیزه- میوه تلفنــی ۴. غذای 
 آبکــی- تیــر پیــکان دار- شــبیه و نظیر 
۵. شهر پنیر- زاویه ۹۰درجه- ابریشم نتابیده 
 ۶. ســبزی غده ای- آجــر ناپخته- خضاب 
۷. سایه- کنایه از پراکنده شدن لشکر پس از 
شکست است- جالل و جبروت 8. خروس 
 تــازی- دارو- مکان امــن- گاز ضدعفونی 
 ۹. کج و ناراست- دخمه و گور- خدای درویش 
۱۰. نــام پســرانه عربــی- مــاه پرتابی- 
نیکــو-  میــوه   .۱۱ خــودرو  شــکم 
 پایتخــت ایران زمیــن- از اناجیــل اربعه 
۱۲. دوباره کاری- عالمــت مفعولی- صدا 
و نــوا ۱۳. ایــن پول در سفراســتانبول به 
 کارتان می آید- مدافع فوتبالی- سواره- آزاد 
۱۴. خبــاز- روســتای زیبای شــمالی- 
زبان گنجشک ۱۵. مزه دهان جمع کن- اثری 

از استاد شهید مرتضی مطهری

۱. قید و گرفتاری- گیاه زیبای آپارتمانی با 
برگ های شمشیری و ریشه ای غده ای- میوه 
مربایی ۲. قالب اشعار فردوسی در سرایش 
شاهنامه- با سر پریدن توی آب- گل نومیدی 
۳. نقیض دائمی- مرزبان- قطار ۴. تخصص 
ابن ســینا- درگاه ورودی رایانه ای- بخشی 
از خاک اســتان فــارس را دربر می گیرد- 
 تعجب خانمانه ۵. پشت سر- معمور- رئوف 
۶. قلب قرآن- شایســته- گوسفند جنگی 
۷. خردمند- طالب- من+شما 8. از وسایل 
ورزش ژیمناستیک- جزیره ای بزرگ متعلق 
به کشورمان در خلیج فارس- انجیر عرب- 
اســتخوانی در پا ۹. حرف پیروزی- گاوباز 
اسپانیایی- موش خرما ۱۰. رفتن- زیرک- 
الهه تاکستان در یونان باستان ۱۱. به مراد 
دل نرسیدن- شکســته بند- نخست وزیر 
اســبق انگلســتان و از برپاکنندگان آتش 
جنگ عراق ۱۲. از اقمار مشــتری- سود و 
فایده- شــاهکار امیل زوال- مرغ انگلیسی 

 ۱۳. عروس آسمان شب- خوب و خوش- روکش لوازم 
۱۴. میوه نــارس- ماما- ویرا ۱۵. توصیه پزشــکی- 
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