
پایان فرار خواستگار وینچستر به دست!»زاوه« حتی یک تخت بیمارستانی ندارد
ردزنی های کارآگاهان پلیس آگاهی پس از چهار سال نتیجه دادفرماندار:

فرماندار زاوه، نبود بیمارستان را از مهم ترین مشکالت 
این شهرستان ذکر کرد و گفت: متأسفانه حتی یک  
تخت بیمارستانی در شهرســتان زاوه وجود ندارد. 
محمــود صادقی عنوان کرد: با وجــود اینکه وقتی 
کلنگ بیمارستان در شهرســتان به زمین زده شد، 
ردیف بودجه ای نداشت، اما با پیگیری نماینده مردم 

شهرستان در مجلس ...

یکی از افراد شــرور و شناخته شــده مشهد که 
ســابقه نزاع مســلحانه و... در پرونده داشت و 
همچنین از سوی مراجع قضایی و انتظامی تحت 
تعقیب بود، سرانجام پس از چهار سال تعقیب و 
ردگیری، با هوشیاری کارآگاهان اداره عملیات 
ویژه پلیس آگاهی خراســان رضوی، محاصره و 

زمینگیر شد...
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سد بتنی مقابل موتورتلمبه های کشف رود 
برای نخستین بار در کشور فعال شد

بانک اطالعات جامع 
بیماران کرونایی و 

غیرکرونایی در مشهد 

.......صفحه 2 
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حداقل با زدن ماسک

پشتیبان »مدافعان 
سالمت« باشیم

 آن روز مثل همه روزهــای دیگر بود، صبح زود بیدار 
شدیم، بچه ها به مدرسه و بزرگ ترها به محل کارشان 
رفتند، عده ای مانند همیشــه سر صبح به باشگاه های 
ورزشی و بســیاری از مردم برای خرید به فروشگاه ها 
مراجعه کردند.اما یک خبر کوتاه که شــبیه خبر یک 
انفجــار مهیب بود، همه دنیا را تحــت تأثیر خود قرار 
داد، ویروس کووید۱۹ با عالئم شــبیه آنفلوانزا ســبب 
کشتار مردم جهان می شود. آمارها و اخبار افراد مبتال 
به این ویروس، هــر روز بیش از پیش به نگرانی مردم 
افزود.زمان هر چه بیشــتر می گذشــت آمار تلفات، از 
جدی بــودن این بیماری روایت می کرد. این شــرایط 
بحرانی ســبب شــد در ابتدا گروه های مختلفی برای 
یاری رساندن به مردم کم بضاعت که به واسطه رعایت 
قرنطینه بیشتر از همه دچار آسیب های اقتصادی شده 
بودند، یاری خودشان را آغاز کنند.پویش های مختلف 
ســازمان ها و نهادهای مردمی و بنیاد های نیکوکاری، 
کار تولید و رساندن ماســک و مواد ضدعفونی کننده 
را آغاز کردند.اگرچه در مقطعی با اعالم محدودیت ها و 
فرهنگ ســازی درست در خصوص این بیماری، نمودار 
آمار مبتالیان و متولیان در شــهرمان کاهش یافت اما 
متأسفانه امروز با بی تدبیری و نبود برنامه ریزی صحیح 

شاهد رشد مجدد این بیماری هستیم...

در بازدید خبرنگاران قدس و مدیر ساماندهی کشف رود از محدوده تصفیه خانه چرمشهر عنوان شد
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مروارید سبز
مروارید، غزل ســپید زیبایی اســت که در برخــی از دریاهای 
شــگرف سروده و تقدیم به تاریخ بازار زیبایی ها می شود. اما، در 
تاریخ تمدن شهری جهان مروارید سبزی توسط سرپنجه قدرت 
آفرین بشــر تولید شــده که از همه مرواریدهای سپید زیباتر و 
دوســت داشتنی تر است و چشم رهگذران و رهنوردان را دعوت 

به مهربانی و دوست  داشتن ...

مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد از 
راه اندازی نخســتین بانــک اطالعات جامع بیمــاران کرونایی و 
غیرکرونایی کشــور در این شهر خبر داد. مسعود ساداتی گفت: از 
ابتدای شیوع کرونا تاکنون اقدام به جمع آوری بانک اطالعات جامع 
همه بیماران کرونایی و غیرکرونایی بستری در بیمارستان ها کردیم 
که اثربخشــی و سرعت بخشی بســیار خوبی در امر درمان عموم 

بیماران اعم از کرونایی و غیرکرونایی داشت...
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 نرخ بیکاری خراسان رضوی•
 از میانگین کشوری پایین تر است

قدس: معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراســان رضوی گفت: یکی از کارهای 
معین اقتصادی اطالع رسانی از ظرفیت هایی است که 

بخش خصوصی می تواند از آن ها استفاده کند.
محمدامین بابایی با حضور در معین اقتصادی مشهد 
گفت: تعریف از متقاضی کار کســی است که به سن 
قانونی رســیده و آماده بــه کار و به نوعی برای حضور 
در عرصه و محیط کار تمایل داشــته باشد و در مقابل 
اگر این فرد متقاضی به کار مشغول شود شاغل اطالق 

می شود و در غیر این صورت بیکار نامیده می شود.
وی با اشــاره به نرخ بیکاری اســتان تصریح کرد: نرخ 
بیکاری خراسان رضوی در سال گذشته 8/3 درصد اعالم 
شده که این آمار در کشور ۱0/7 بوده است که طبق آمار 
نرخ بیکاری استان از میانگین کشوری پایین تر بوده؛ نرخ 
مشارکت استان نیز 47/3 و در کشور 44/۱ درصد بوده 
که خوشبختانه نشان دهنده نرخ مناسب در استان است.

وی همچنین درباره مقرری بگیران بیمه بیکاری استان 
گفت: در سال ۹8 و پیش از شیوع کرونا حدود ۱5هزار 
نفر بیمه بیکاری دریافت می کردند و با شــیوع ویروس 
کرونا حدود50 هزار نفر  ثبت نام کردند و فرایند رسیدگی 

و پیگیری آن در حال انجام است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی:
سرکه و نمک، انگل موجود در •

سبزیجات را از بین نمی برد
بجنورد- خبرنگار قدس: عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: سرکه و نمک انگل 
موجود در سبزیجات و میوه ها را از بین نمی برد و مبنای 
علمی ندارد.دکتر آذر شکری یادآور شد: با توجه به آنکه 
نمی توانیم کنترلی بر ورود حیوانات به مزارع داشــته 
باشیم، باید با حساسیت بیشتری نسبت به شست وشو 
و ضدعفونی ســبزیجات اقدام کنیم.وی اســتفاده از 
مایع ظرفشویی را برای جداسازی انگل از سبزیجات، 
مناسب و مؤثر دانست و افزود: مایع ظرفشویی سبب 
می شود کشش ســطحی آب کاهش یابد و در نتیجه 
تخم انگل از سطح سبزیجات جدا شود.وی اضافه کرد: 
استفاده از مایع ظرفشویی برای همه انواع سبزیجات 
و میوه ها نظیر کاهو و... مناسب است و پس از مرحله 
انگل زدایی با مایع ظرفشویی، استفاده از مواد ضدعفونی 
کننده ســبزیجات توصیه می شــود.وی با بیان اینکه 
مایع ظرفشــویی هیچ نوع ضرری ندارد و زمینه ابتال 
به سرطان را به وجود نمی آورد، توضیح داد: متأسفانه 
تصورهای اشتباه و شایعات در این زمینه موجب شده 
بیشتر افراد از مایع ظرفشویی استفاده نکنند و سرکه و 
نمک را جایگزین آن کنند.شکری یادآور شد: خیساندن 
سبزیجات در محلول آب و مایع ظرفشویی حدود پنج 
دقیقه و ماده ضدعفونی کننده حدود 20 تا 30 دقیقه 
توصیه می شــود که در مرحلــه اول انگل زدایی و در 

مرحله دوم باکتری زدایی انجام می شود.

مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی:
100 خانوار دارای دومعلول در •

تأمین زمین با مشکل مواجه هستند
بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر کل بهزیستی خراسان 
شمالی گفت: تاکنون ۱00 خانوار دارای دومعلول در استان 
نتوانسته اند مســکن دریافت کنند زیرا این خانوارها در 
مناطق شهری هستند و برای تأمین زمین مشکل دارند، 
در این راستا با رایزنی ها مقرر شد از طریق طرح اقدام ملی 
مســکن واحدهای ویژه ای برای این افراد در نظر بگیرند 
تا از ۶0 میلیون کمک بالعوض این ســازمان برخوردار 
شوند.اسماعیل قربانی در نشست خبری به مناسبت هفته 
بهزیستی اظهار کرد: در سال گذشته 2هزار و 544 واحد 
مسکونی برای مددجویان این نهاد حمایتی ساخته شد و 
۶0۹ واحد نیز برای خانوارهای دارای دو معلول در حال 
ســاخت بوده و هم اکنون در مرحله نازک کاری است و 
تا پایان سال به  صورت ۱00 درصدی انجام می شود.وی 
افزود: در حال حاضر، افزون بر ۱07 هزار نفر در قالب 43 
هزار و ۶8۱ خانوار خراسان شمالی زیر پوشش خدمات 
مستمر و غیرمستمر بهزیستی خراسان شمالی هستند 
و طی تیر ســال ۹8 تاکنون 2۱0 هــزار نفر از خدمات 
بهزیستی استان بهره گرفته اند.وی تعداد خانوار مشمول 
دریافت مستمری را افزون بر 22 هزار و 783 مورد اعالم 
کرد و گفت: ماهانه برای این تعداد خانوار 3میلیارد و 400 

میلیون تومان مستمری پرداخت می شود.

خبرخبرخبرخبر

قدس: مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری مشــهد گفت: در ادامه روند شفاف سازی و 
توســعه نظارت عمومی که از طریق ارائه اطالعات در 
خصــوص جزئیات عملکرد شــهرداری در زمینه های 
گوناگــون صــورت می گیــرد، اطالعــات جدیدی از 
جمله گزارش عملکرد کمیســیون حمایت و تشویق 
اعالم کنندگان مفاســد اداری شــهرداری روی سامانه 
فاش قرار گرفته که شامل آخرین گزارش ارائه شده در 
این زمینه تا پایان خرداد سال جاری است.محمدجواد 
رجائیان افزود: پس از تشکیل کارگروه حمایت و تشویق 
اعالم کنندگان مفاســد اداری در شهرداری مشهد که 
سال گذشــته با هدف کاهش معضالت در این زمینه 

و بهره مندی از ظرفیت نظارت عمومی صورت گرفت، 
مشوق هایی نیز برای عموم شــهروندان در این راستا 
پیش بینی شــده است که ارائه ۱0درصد میزان تخلف 
صورت گرفته در مفاســد مالی به فرد افشــاکننده آن 
در صورت اثبات موضوع، از این جمله است.وی گفت: 
راه اندازی ســامانه فاش گامی اساسی در مسیر توسعه 
نظارت شــهروندان، بهره مندی از تــوان عمومی برای 
پایــش نظــام اداری و در نتیجه فراهم آوردن بســتر 
مشارکت بیشتر در اداره شهر است که در صورت تحقق، 
جلب اعتماد و تعامل میان شهروندان و مدیریت شهری 
را به دنبال خواهد داشــت و در کاهش مفاسد اداری و 

بهینه سازی عملکرد سیستم نیز مؤثر خواهد بود.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد خبر داد

حمایت و تشویق افشاکنندگان فساد در سامانه فاش
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مهدی کاهانی مقدم: در تقویم رسمی کشورمان 
امــروز )بیســت و پنجم تیرماه( روز بهزیســتی 
و تأمین اجتماعی نام گرفته اســت؛ چراکه این 
دو سازمان خدمت رســانی به محروم ترین اقشار 
جامعه را بر عهده داشته و از مهم ترین و در عین 
 حال، مقدس ترین نهادهای کشــور ما به شــمار 

می آیند.
بهزیســتی، بر اساس قانون اساســی، موظف به 
تأمین حداقل هزینه زندگی خانواده های نیازمند 
و بی سرپرست و نیز ایجاد زمینه خودکفایی آنان 
شده است و همچنین باید به محرومان جامعه و 
کسانی که بنا به دالیلی مانند مشکالت جسمی، 
روانی و عاطفی، دچار عدم تعادل شده اند، کمک 
کند. بدون تردید، خدمت رســانی مطلوب به این 
گروه هــا زمانی ممکن خواهد شــد که این نهاد 
عــالوه بر برخورداری از توان تخصصی و اجرایی، 

بنیه اقتصادی قوی نیز داشته باشد.
در عین  حال شــاهد رشــد تنهــا ۶.۶  درصدی 
اعتبارات کمیتــه امداد و  بهزیســتی در الیحه 
بودجه امســال بودیم که به گفته مسئوالن این 

نهــاد، دردی از بهزیســتی دوا نمی کنــد و این 
موضوع موجب تداوم نگرانی همیشگی مسئوالن 
و فعاالن اجتماعی شده  است. به  طور مثال رئیس 
سازمان بهزیستی معتقد است اگر وضع بودجه ای 
کمیته امداد و  بهزیستی با این وضع پیش برود، 
با کســری بودجه 4 هزار و 300 میلیاردی برای 
پرداخت مســتمری مددجویــان  مواجه خواهیم 
شــد. این مســئله بهزیســتی و کمیته امداد را 
در اجرای قانون  حمایــت از معلوالن و پرداخت 
مســتمری ماهانه در  سال آینده با مشکل روبه رو 
می کنــد. نزدیک بــه ۹3 درصــد بودجه جاری 
بهزیســتی از جنس مســتمری، یارانه و امداد و 
جــزو  هزینه های اجتناب ناپذیر اســت و با توجه 
به نرخ تورم، افزایش قیمت سرســام آور وسایل 
و تجهیزات توانبخشــی و ضــرورت افزایش 20 
درصدی مستمری مددجویان، باید این اعتبارات 

دست کم تا 20 درصد افزایش پیدا می کرد.
در حال حاضر نزدیــک به یک میلیون و 80 هزار 
خانوار زیر پوشش سازمان بهزیستی هستند که 
320 هزار نفر شامل گروه های مختلف، معلوالن، 

کودکان، زنان سرپرســت خانوار، دختران و زنان 
آسیب دیده زیر پوشش سازمان بهزیستی خراسان 
رضوی و 4۶ درصد کل جمعیت اســتان نیز زیر 
پوشــش تأمین اجتماعی قرار دارنــد. امروز که 
شرایط خاص اقتصادی؛ معیشت و زندگی آنان را 
بیش از همه دچار سختی کرده، نگاه صدها هزار 
مددجو، معلول، ســالمند و ازکارافتاده معطوف 
خدماتی اســت که این سازمان ها ارائه می دهند. 
با توجه به اینکه قشرهای آسیب پذیر، کم درآمد 
و بی پناه جامعــه از مخاطبان تأمین اجتماعی و 
بهزیستی هستند، ارائه خدمات درست و به موقع، 
موجب افزایش امید و رضایتمندی در این اقشار 
شده و دســت اندرکاران این دو نهاد باید بیش از 
گذشته نســبت به رفع مشکالت جمعیت هدف 
خــود اهتمام ورزند. زیرا یکــی از وظایف جدی 
حکومت اســالمی، کمک به افرادی است که به 
دلیل وضعیت جسمی یا اجتماعی خاص، امکان 

ادامه زندگی بدون حمایت را ندارند.
از ســوی دیگر بر اســاس تجربه اروپا، نهادهای 
تأمیــن اجتماعی مؤثر و کارآمد، کلید توســعه 
اجتماعــی و اقتصــادی بلندمــدت محســوب 
می شــوند. البته در کشــور ما نیز تأمین عدالت 
اجتماعی، ایجاد برابری هــای اجتماعی و تالش 

بــرای تحقق جامعه آرمانی و ایــده آل، از اهداف 
اصلی ســازمان تأمین اجتماعی به شمار می رود 
کــه چنانچــه دولتمــردان و وکالی مجلس به 
وظایف خــود در قبــال این نهاد عمــل کنند، 
بســتر مناســبی برای تأمین رفاه بیمه شدگان، 
مســتمری بگیران و بازنشســتگان فراهم خواهد 
شــد. همچنان که با بازپرداخت تنها نزدیک به 
یک دهم از بدهی دولت، گام بســیار خوبی برای 
تحقق یکی از مطالبات دیرین بازنشستگان یعنی 

همسان سازی حقوق، برداشته شد.
در عیــن  حال دولــت می تواند و بایــد با تأمین 
زمیــن برای مســکن محرومــان و خانواده های 
معلوالن، پیش بینی تسهیالت و مشوق هایی برای 
جلب مشــارکت و کمک های مردمی، در اولویت 
گذاشتن بهزیســتی و تأمین اجتماعی به هنگام 
بودجه ریزی و تخصیص اعتبــارات، قاطعیت در 
اجرای قانون به کارگیری معلوالن در دستگاه های 
دولتی، مناسب ســازی محیط و فضاهای شهری 
برای تردد معلــوالن، بازپرداخت دیون و بدهی 
خود به تأمین اجتماعی و بهزیســتی و تخصیص 
۱00درصدی همان اندک اعتبارات اختصاصی به 
این نهادها، گام مؤثری در تحقق اهداف تشکیل 

این سازمان ها بردارد.

مددجویان بهزیستی را دریابیم
چشم سومچشم سوم

روزنامه قد س با همکاری آموزش و پرورش خراسان رضوی 
تخلف د ریافت شهریه نام نویسی مد ارس د ولتی را پیگیری می کند 

والد ین گرامی! د ر صورت اصرار اولیای مد رسه برای د ریافت وجه 
نام نویسی د انش آموزان موضوع را با شماره 300072305 

د ر میان بگذارید  تا پیگیری شود .

والد ین گزارش کنند 
جمهوری اسالمی اریان

اد اره ی کل آموزش و رپورش رخاسان رضوی
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
)نوبت دوم( شرکت تعاونی خدمات بهداشتی 
درمانی تابش سالمت کارکنان بهداری شمال 

شرق شماره ثبت:59067 
تاریخ انتشار: 1399/04/25

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت تعاونی 
خدم��ات بهداش��تی درمانی تابش س��امت  کارکنان 
بهداری شمال شرق در ساعت 16:30  روز سه شنبه  
مورخ 1399/05/14 واقع در جاده طرقبه –امام رضا )ع(

 24 مجتمع تفریحی فرهنگی بعثت برگزار می ش��ود 
از کلیه اعض��ای محترم تقاضا می ش��ود جهت اتخاذ 
تصمی��م نس��بت ب��ه موضوع��ات زیر در این جلس��ه 
حضور بهم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور 
آنها در جلس��ه مقدور نمی باشد می توانند حق رای 
خود را ب��ه موج��ب وکالتنامه کتبی به ف��رد دیگری 
محول نمایند که در ای��ن صورت تعداد آراء وکالتی 
هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد بود.  اعضای متقاضی اعطاءنمایندگی به 
همراه وکیل مورد نظر خود از س��اعت 9 تا 11 روز شنبه 
1399/05/04 ب��ه مح��ل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس 
از تایید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز،ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دس��تور جلس��ه :  1-اس��تماع گزارش هیئت مدیره 
و ب��ازرس    2- ارائ��ه گ��زارش ب��ازرس   3-ط��رح 
تصویب صورتهای مالی سال 98   4-تصویب بودجه 
پیشنهادی س��ال 99    5-انتخاب اعضاءاصلی هیئت 
مدی��ره و عل��ی الب��دل هیئ��ت مدی��ره   6-انتخ��اب 

بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
ضمنا داوطلبان عضویت در بازرسی  و هیئت مدیره 
ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر 
به م��دت یک هفته  جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت 

تعاونی مراجعه و مدارک را ارائه نمایند. 
 هیئت مدیره شرکت تعاونی خدمات بهداشتی 

درمانی تابش سامت کارکنان بهداری شمال شرق  ع 9
90
36
58

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

بهداری شمال شرق شماره ثبت:10738 تاریخ 
انتشار: 1399/04/25

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت تعاونی 
مصرف کارکنان بهداری ش��مال ش��رق در ساعت 16  
روز س��ه ش��نبه مورخ 1399/05/14  واقع در جاده 
طرقب��ه – امام رض��ا )ع(24 مجتمع تفریحی فرهنگی 
بعثت برگزار می ش��ود از کلیه اعضای محترم تقاضا 
می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت ب��ه موضوعات 

زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعض��ای محترمی ک��ه ام��کان حضور آنها در جلس��ه 
مق��دور نمی باش��د می توانن��د حق رای خ��ود را به 
موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند 
ک��ه در ای��ن ص��ورت تع��داد آراء وکالتی ه��ر عضو 
حداکث��ر س��ه رای و هر ش��خص غیر عض��و تنها یک 
رای خواهد بود.اعض��ای متقاضی اعطاءنمایندگی به 
همراه وکیل مورد نظر خود از ساعت 9 تا 11 روز شنبه 
1399/05/04 به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از 
تایی��د وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز،ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دس��تور جلس��ه :1-اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره 
و ب��ازرس    2- ارائ��ه گ��زارش ب��ازرس   3-ط��رح 
تصویب صورتهای مالی سال 98   4-تصویب بودجه 
پیش��نهادی سال 99     5-انتخاب اعضاءاصلی هیئت 
مدی��ره و عل��ی الب��دل هیئ��ت مدی��ره   6-انتخ��اب 

بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
ضمنا داوطلبان عضویت در بازرسی  و هیئت مدیره 
ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر 
به م��دت یک هفته  جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت 

تعاونی مراجعه و مدارک را ارائه نمایند
 هیئت مدیره  شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

بهداری شمال شرق  ع 9
90
36
57



حداقل با زدن ماسک

پشتیبان »مدافعان سالمت« باشیم
سرور هادیان: آن روز مثل همه روزهای دیگر 
بود، صبح زود بیدار شــدیم، بچه ها به مدرسه 
و بزرگ ترها به محل کارشــان رفتند، عده ای 
مانند همیشه سر صبح به باشگاه های ورزشی 
و بســیاری از مردم برای خرید به فروشگاه ها 

مراجعه کردند.
اما یک خبر کوتاه که شــبیه خبر یک انفجار 
مهیب بود، همــه دنیا را تحت تأثیر خود قرار 
داد، ویروس کووید۱۹ با عالئم شبیه آنفلوانزا 

سبب کشتار مردم جهان می شود. 
آمارها و اخبار افراد مبتال به این ویروس، هر روز 

بیش از پیش به نگرانی مردم افزود.
زمان هر چه بیشتر می گذشت آمار تلفات، از 
جدی بودن این بیمــاری روایت می کرد. این 
شرایط بحرانی سبب شــد در ابتدا گروه های 
مختلفی برای یاری رساندن به مردم کم بضاعت 
که به واســطه رعایت قرنطینه بیشتر از همه 
دچار آســیب های اقتصادی شده بودند، یاری 

خودشان را آغاز کنند.
پویش های مختلــف ســازمان ها و نهادهای 
مردمــی و بنیاد های نیکــوکاری، کار تولید و 
رساندن ماسک و مواد ضدعفونی کننده را آغاز 

کردند.
اگرچــه در مقطعی با اعــالم محدودیت ها و 
فرهنگ سازی درست در خصوص این بیماری، 
نمودار آمار مبتالیان و متولیان در شــهرمان 
کاهش یافت اما متأسفانه امروز با بی تدبیری و 
نبود برنامه ریزی صحیح شاهد رشد مجدد این 

بیماری هستیم. 

شبیه تیرباران عزیزانمانس
از این رو گفت وگویمان با شــهروندان درباره 
نخستین و ساده ترین راه حل برای جلوگیری 
از این بیماری که همان استفاده از ماسک است 

را با هم مرور می کنیم. 
محمد کاشفی، کارمند ۴۵ســاله در این باره 
می گوید: تعداد مرگ و میر ناشــی از کرونا را 
نمی توان نادیده گرفت و این در حالی اســت 
که این روزها همه گیری کرونا سبب شده اقوام، 
دوستان و آشنایان در خطر جدی، گرفتن این 

بیماری و یا فوت آن ها باشد. 
وی می افزاید: اگر هر کدام ما به این باور برسیم 
که نزدن ماســک موجب می شود اسلحه ای 
به دســت یک بیگانه بدهیم که عزیزانمان را 
جلو چشمانمان تیرباران کند، از کنار رعایت 
توصیه های بهداشــتی و ماســک زدن، طفره 

نمی رویم. 
روشــنک رضایی، ۳۷ ساله 
و خانــه دار هــم  می گوید: 
نمی دانم چرا در این شرایط 
خــاص، مردم توقــع دارند 
مســئوالن همه بــار را به 

دوش بکشند.
وی تأکید می کند: متأسفانه 
زمان درستی را برای گالیه 
انتخــاب نکرده ایــم، اکنون 
هنگام همدلــی برای نجات 
جان همه مردم اســت. زدن 
فاصله  رعایــت  و  ماســک 
بهداشتی، حداقل راه مناسب 
بــرای حفظ جان اســت و 

نیازی بــه این همه توضیح و بحث و اما و اگر 
ندارد.

دارویی به نام ماسکس
متین علیزاده، ۲۵ ســاله و دانشجو نیز درباره 
نیاز مردم به ماسک زدن، توضیح می دهد: اگر 
از فردا اعالم شــود برای مبارزه با این بیماری 
باید هــر روز صبح یک آمپول تا آخر عمرمان 
تزریق کنیــم که این دارو هــم دارای هزینه 
زیادی اســت، همه از فقیــر و غنی اولویت را 
تهیه و انجام آن قرار می دهند. حاال تصور کنید 
فعالً پیشــگیری از این بیماری، ماسک است 
که هزینه اش نســبت به داروهای گرانقیمت 

هنوز هم  مناســب اســت و 
دردآور هم  نیست. پس چرا 
برای زدن ماسک تا این حد 

ناآگاهانه برخورد می کنیم.
زهره شــفیعی، ۲۴ ســاله، 
دانشجو در خصوص استفاده 
از ماســک می گوید: درست 
اســت اســتفاده از ماسک 
را  کالفگی خاص خــودش 
دارد اما وقتی بین قرار گرفتن 
زیر دســتگاه اکسیژن و اتاق 
باشد  قرار  ویژه  مراقبت های 
یکی را انتخاب کنیم به طور 
قطع و عاقالنه ترین راه، زدن 

یک ماسک ساده است.

فرهنگ سازی و قوانین جدیس
یک پدر که به همراه فرزندش هر دو ماســک 
زده اند، می گوید: هنوز برخی ماسک نمی زنند 
با اینکه می دانند تا کشــف واکسن کرونا تنها 
راه پیشگیری، ماسک است. پس در این زمان 
فقط نمی توان به فرهنگ سازی بسنده کرد و 
باید قوانین سختگیرانه در کنار فرهنگ سازی 
اجرایی شــود  که می تواند شــامل عدم ارائه 
انجام کارهای شــهروندی در هر جا باشــد تا 
جریمه های ســنگین همانند رعایت نکردن 
قوانین رانندگی، زیرا در این بحران نمی توانیم 

به فرهنگ سازی بسنده کنیم. 

رضا معینی، کاســب و ۳۵ ساله هم می گوید: 
پیش تر از هر خانواده یک نفر مبتال می شد اما 
اکنون همه خانــواده از پدربزرگ و مادربزرگ 
گرفته تا نوه با هم مبتال می شــوند. بنابراین 
معلوم اســت که با برگزاری عزا، عروسی ها و 
میهمانی ها آمار مبتالیــان باال برود. پس باید 
همانند روزهای شروع بیماری از دید و بازدید و 

میهمانی رفتن جداً خودداری کرد.

تصورهای اشتباه س
هاشم محبی، ۵۲ ســاله و کارمند نیز درباره 
تصورهای اشــتباه مردم از این ویروس و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی بیان می دارد: 
عــده ای تصور کردند با گرم شــدن هوا کرونا 
هم به پایان می رســد این در حالی است که 
گرمای باالی هوا در استان های گرمسیر مانند 
خوزســتان این باور را تغییــر داد. به عبارتی 
باید بگوییم گرما، بیماری را در محیط از بین 
می برد ولی در بدن انسان در دمای ۳۷ درجه 
ویروس زنده می ماند و ما ویروس را در گرما از 
محیط نمی گیریم و ویروس از انسان به انسان 
منتقل می شود.لیال هاشمی، ۱۷ ساله، محصل 
نیز اظهــار می دارد: اگر بــرای انجام کاری 
مجبوریم بیرون بیاییم باید ماســک بزنیم. 
اگر فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از مواد 
ضدعفونی کننده در صورت عدم دسترسی 
به آب و صابون تنها راه مقابله با این بیماری 
است که چندان ســخت و طاقت فرسا هم  
نیســت، پس این عدم همکاری و این همه 

مشکل در کجاست؟
زهرا قاسمی، ۵۲ ساله، خانه دار، نیز ماسک 
نــزدن را ِدینی بر گــردن خویش می داند و 
می گوید: اگــر اعتقادات مذهبــی داریم یا 
کمــی وجدانمان بیدار باشــد بایــد بدانیم 
نزدن ماســک و عدم رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی ســبب عدم قطع زنجیــره این 
بیماری می شــود و هر کدام مــا که حتی 
سهوی ســبب بیماری یا فوت فردی بشویم 
در پیشــگاه خداوند مجرم هستیم.او با اشاره 
به اینکه با زدن ماسک باید پشتیبان مدافعان 
سالمت باشیم تصریح می کند: کدام یک از ما 
دلمان می خواهد قاتل باشیم؟ اگرچه ماسک به 
تنهایی برای کنترل ویروس کرونا کافی نیست 
اما فعالً استفاده همگانی از ماسک زنجیره کرونا 
را قطع می کند و این کار ساده ترین راه است، 

پس در انجام آن کوتاهی نکنیم.

مروارید سبز•
مروارید، غزل ســپید زیبایی اســت که در برخی از دریاهای 
شگرف ســروده و تقدیم به تاریخ بازار زیبایی ها می شود. اما، 
در تاریخ تمدن شهری جهان مروارید سبزی توسط سرپنجه 
قدرت آفرین بشــر تولید شده که از همه مرواریدهای سپید 
زیباتر و دوست داشتنی تر است و چشم رهگذران و رهنوردان 
را دعوت به مهربانی و دوست  داشتن می کند و سپس آن را به 
اعماق و ژرفای »هندسه  مهربانی« می رساند تا فلسفه زیستن 
و زندگانی بدون دژخویی را دریابد و مقیم و ساکن شهر یگانه 

ایمان، ادب و آرامش شود.
این شهر، این شهر برتر از همه جواهرها و گوهرها و مرواریدها، 

همانا، شهر مقدس »مشهد« است.
»مروارید سبز« این آفریده شــگفت و مهربانانه، یک تالش 
عاشقانه و یک کوشش »شــهرپرورانه«، در مسیر پرتکاپوی 
شــهری و فعالیت های درون شــهری مشهد مقدس است و 
امروزه پس از گذشت چندین قرن، این کوشش ستارگانی و 
ستاره آفرینی در گستره معماری شهری مشهد حقیقتاً، چونان 
مروارید سبز، درخشنده و پرتابش، شخصیت خویش را حفظ 
کرده اســت و با هندسه پرقدرت زیبایی تاریخی خویش، به 
هر نگرنده و سالم کننده ای، پیام می دهد: به شهر عطوفت و 

عبودیت، خوش آمدید!
این، یک پیام »فراعصری- فراروزگاری« یعنی گنبد ســبز با 

معماری خیره کننده اش در این شهر برتر جهانی است.

بر اساس دستورالعمل ستاد ویژه پيشگيري و 
مقابله با ویروس كرونا صورت گرفت

 بازگشت اعمال محدودیت ها •
در بوستان های مشهد

قدس: معــاون خدمات 
شهری شهرداری مشهد 
از اعمال محدودیت ها در 
سطح بوستان ها و فضای 

سبز شهر خبر داد.
با تأکید  مهدی یعقوبی 
بر اجراي دســتورالعمل 

پیشگیري از شیوع بیماري کرونا در بوستان ها و فضاي سبز 
شــهری گفت: مطابق اعالم ستاد ویژه پیشگیري و مقابله با 
ویروس کرونا در استان و با توجه به ضرورت انجام اقدام های 
پیشگیرانه برای جلوگیري از شــیوع موج دوم این بیماری، 
هماهنگي هاي الزم در قالب دســتورالعمل های ارســالی به 
مناطق صورت پذیرفته است.وی افزود: مطابق این دستورالعمل 
ارسالی به مناطق، تا اطالع ثانوي استفاده از زمین هاي بازي 
کودکان و تجهیزات ورزشي موجود در بوستان ها و فضاي سبز 

ممنوع بوده و همه آبخوري ها و آبسردکن ها غیرفعال است.
معاون شــهردار مشــهد با تأکید بر ضدعفونی و گندزدایی 
ســرویس های بهداشتی و مصالهای موجود در بوستان ها به 
ممنوعیت های اعمال شده اشاره کرد و گفت: اتراق و نشستن 
همشهریان در معابر بوستان ها و فضاي سبز، انجام  ورزش ها 
و مراسم های جمعي توسط شهروندان ممنوع بوده و داشتن 

ماسک برای همه افراد و مراجعان به بوستان ها الزامی است.

برای نخستين بار در كشور فعال شد
 بانک اطالعات جامع بيماران كرونایی •

و غيركرونایی در مشهد
قــدس: مدیر آمــار و 
فناوری اطالعات دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد از 
راه اندازی نخستین بانک 
بیماران  جامع  اطالعات 
کرونایــی و غیرکرونایی 
کشور در این شهر خبر 

داد. مسعود ساداتی گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اقدام 
به جمع آوری بانــک اطالعات جامع همه بیماران کرونایی و 
غیرکرونایی بســتری در بیمارستان ها کردیم که اثربخشی و 
سرعت بخشی بسیار خوبی در امر درمان عموم بیماران اعم از 

کرونایی و غیرکرونایی داشت.
وی با بیان اینکه بانک اطالعات جامع بیماران برای نخستین 
بار در کشــور، در این دانشــگاه فعال شده است، خاطرنشان 
کــرد: بانک اطالعات جامع بیمــاران کرونایی و غیرکرونایی 
حوزه مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در سه حوزه بهداشت، درمان و آمار فعال بوده و تمامی 
اطالعــات به  صورت محرمانه در اختیار کادر درمان اســت، 
ضمن اینکه فضایی ویژه افراد خاص طراحی شده تا در حوزه 

تخصصی اظهار نظر کنند.
وی همچنیــن از طراحی ســامانه ثبت تجربیــات و امکان 
دســتیابی برای نخســتین بار در کشــور در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد خبر داد و تأکید کرد: ثبت و نگهداری تجارب 
ســازمان های مختلف در یک بستر به  صورت ساختار یافته، 
امکان تگ گذاری و دسته بندی تجارب به صورت ساختاریافته، 
تحلیل نحوه عملکرد یک ســازمان در رابطــه با یک رویداد 
مشــخص، فراهم ســازی بســتری جامع بــرای پژوهش و 
Datamining در حوزه های دانشگاهی، تشخیص نیازمندی ها 
و فرصت هــای جدید از نظــر کاری، علمی و کمک به حوزه 
کارآفرینی و استفاده رایگان از تجارب موفق از جمله مزایای 

این سامانه به شمار می رود.

داروخانه ها مجاز به فروش •
»رمدسيویر«  نيستند

علوم  دانشــگاه  قدس: 
پزشکی مشهد با صدور 
اطالعیــه ای اعالم کرد: 
که  »رمدسیویر«  داروی 
گفته می شود در درمان 
کرونــا کاربرد دارد هنوز 
درمانی  پروتکل های  در 
کشور وارد نشده و با داروخانه هایی که این دارو را در مناطق 
زیر پوشش این دانشگاه به فروش می رسانند، برخورد قانونی 
خواهد شد. بر اساس اطالعیه یاد شده در حال حاضر داروی 
رمدسیویر که توسط برخی مراجع دارویی برای درمان برخی 
بیماران مبتال به کووید ۱۹ مورد توجه قرار گرفته اســت، با 
پیگیری ســازمان غذا و دارو وارد کشور شــده و برای انجام 
کارآزمایی بالینی همچون ســایر داروهــای قبلی در اختیار 
معاونت تحقیقات وزارت بهداشت قرار گرفته است، بنابراین 
هیــچ نمونه مورد تأیید از این دارو در بازار وجود ندارد و تمام 
نمونه های موجود آن در بازار؛ غیررســمی، غیرمجاز و تقلبی 
محسوب می شود.در این اطالعیه آمده است: رمدسیویر موجود 
در بازار تقلبی بوده و توسط افراد سودجو به فروش می رسد و 
مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست؛ بنابراین مردم باید از تهیه 
آن خودداری کنند.همچنین در این اطالعیه به شــهروندان 
توصیه شده است، اطالعات خود را فقط از کانال های رسمی 
دریافت و برای تأمین دارو فقط به داروخانه ها مراجعه کنند و 

هر دارویی را مورد استفاده قرار ندهند.

 مجموعه سينمایی سيمرغ •
دوباره تعطيل شد

پورحسين:  حســين 
به دنبال شــیوع کرونا و 
عدم استقبال تماشاگران، 
ســینمایی  مجموعــه 
مشــهد  در  ســیمرغ 
تعطیل شد.میرحســین 
دبیــرزاده، مدیــر ایــن 
مجموعــه ســینمایی در این رابطه به قــدس گفت: همزمان 
با دیگر ســینماهای مشهد مجموعه سینمایی سیمرغ پس از 
تعطیلی چندماهه با رعایت پروتکل های بهداشــتی بازگشایی 
شد، اما طی ۱0 روز بازگشایی با استقبال مواجه نشد، از این رو 
سینما سیمرغ مشهد فعالً فعالیت خود را تعطیل کرده است.وی 
افزود: واقعیت این است که اوضاع اصالً خوب نبود و استقبالی 
از ســوی مردم نشد. پس از آن هم دوباره کرونا شدت گرفت و 
همان استقبال اندک هم کمتر شد و در اولین جمعه بازگشایی 
تعدادی از مردم به سینما آمدند، اما جمعه دوم به  جای اینکه 
استقبال بیشتر شود، برعکس، آمار مراجعان خیلی کمتر شد. 
این وضعیت تنها خاص ســینما های مشهد نیست و در چنین 
شرایطی بازگشــایی هیچ فایده ای ندارد و بسیاری از سینما ها 
مجبور شده اند نیروهایشــان را تعدیل کنند. ما هم که دیدیم 
فقط داریم ضرر می دهیم، تصمیم گرفتیم تا عادی شدن شرایط، 
سینما را تعطیل کنیم.وی با بیان اینکه به نظر می رسد تا حدود 
چهار یا پنج ماه دیگر شــرایط عادی نشــود، افزود: تا آن زمان 

نمی توان انتظار داشت سینما ها اوضاع خوبی داشته باشند.

استاندار خبر داد
 اختصاص ۳۵۰ ميليارد ریال اعتبار•

 برای تکميل پروژه های خراسان شمالی
خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: در دیدار استاندار 
وزیر  با  شمالی  خراسان 
در  جوانــان  و  ورزش 
تهــران، ۳۵0 میلیــارد 
ریال اعتبار برای تکمیل 
پیشــرفت  با  پروژه های 
فیزیکی باال در استان اختصاص یافت.استاندار خراسان شمالی 
با اشاره به نتایج دیدار خود با وزیر ورزش و جوانان گفت: عدم 
نگرانی از تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهوری به استان و 
توجه ویژه وزیر ورزش و جوانان به اتمام پروژه های ورزشــی 
خراسان شمالی در موعد مقرر از جمله موضوعات مطرح شده 
در این جلســه بود.محمدعلی شــجاعی افزود: مطالبه مردم 
خراسان شــمالی تکمیل پروژه های ورزشی همچون سالن 
۶ هزار نفری بجنورد و پروژه های باالی ۸0 درصد پیشــرفت 
فیزیکی در استان اســت .در این دیدار که نمایندگان مردم 
اســفراین و شیروان در مجلس شــورای اسالمی نیز حضور 
داشتند وزیر ورزش و جوانان ضمن قدردانی از تالش استاندار 
خراسان شمالی برای توسعه فضاهای ورزشی و برگزاری موفق 
مسابقات بین المللی در خراسان شمالی، ۳۵0 میلیارد ریال از 
محل اختیارات خود را برای تکمیل پروژه های دارای پیشرفت 

فیزیکی باال در خراسان شمالی اختصاص داد.

 ثبت روزانه ۵ تا ۱۲ مورد جدید •
ابتال به كرونا در باخرز

قدس: روزانــه ۵ تا ۱۲ 
مــورد جدیــد ابتال به 
کرونا در شهرستان باخرز 

شناسایی می شوند.
و  بهداشت  شبکه  مدیر 
درمان باخرز با اعالم این 
متأسفانه  گفت:  مطلب 
تاکنون ۲۹۱ مورد ابتال به کرونا در شهرستان داشتیم که ۱۸ 
مورد منجر به فوت شده، از این رو شهرستان در وضعیت زرد 
قرار دارد. دکتر قاسم خالقی افزود: با مصوبات ستاد شهرستانی 
مقابله با کرونا، برخی محدودیت ها در سطح باخرز اعمال شده 
که می توان به تعطیلی تاالر ها و ممنوعیت برگزاری مجالس 
عروسی و ترحیم اشــاره کرد، ولی متأسفانه در برخی موارد 
گزارش هایی مبنی بر برگزاری مخفیانه این مراسم در گوشه و 
کنار شهرستان دریافت می شود که با متخلفان برخورد قضایی 

صورت خواهد گرفت.

 هنوز برخی ماسک 
نمی زنند با اینکه 

می دانند تا کشف واکسن 
کرونا تنها راه پیشگیری، 

ماسک است. پس در 
این زمان فقط نمی توان 

به فرهنگ سازی بسنده 
کرد و باید قوانین 

سختگیرانه در کنار 
 فرهنگ سازی
اجرایی شود 
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هاشم رسائی فر: از کشف رود و مشــکالت آن نوشتن، 
پرداختن بــه معضالت کالنشــهر مشــهد و آبادی های 
اطراف آن اســت. مشکالتی که سال هاســت رسانه ها به 
آن پرداخته اند. معضالت ریشه دار شدند و برطرف کردن 
آن نیز هر روز ســخت تر می شــود. کارگروه و ستاد هم 
طی ســال های گذشته برای ســاماندهی اوضاع و احوال 
کشف رود تشکیل شده اما هنوز که هنوز است این مشکل 
ریشه ای برطرف نشــده است. در آخرین پالن ساماندهی 
کشــف رود هشــت ماه پیش همه چیــز فرماندهی اش 
به شــهرداری مشهد واگذار شــد تا معضالت این فاجعه 

زیست محیطی مدیریت و ساماندهی شود!
اخبــار و گزارش های متعددی از شــروع بــه کار پروژه 
ساماندهی کشــف رود در همین زمان هشت ماهه منتشر 
شــده، ما نیز در راســتای شفاف ســازی به این موضوع 
پرداختیم و از نزدیک آنچه را که اتفاق افتاده رصد کردیم. 
در آخرین مورد به غرش ادامه دار موتورتلمبه ها در حاشیه 
کشــف رود پرداختیــم و اینکه با وجود اعالم مســئوالن 
مرتبط با ســاماندهی کشــف رود مبنی بــر جمع آوری 
موتور تلمبه ها هنوز فاضالب بســیار خطرناک کشــف رود 
به مزارع زراعی اطراف کشــف رود پمپاژ می شود تا با آن 
محصوالتی را فرآوری کنند که مســتقیم یا غیرمستقیم 

خوراک مردم می شود!
چنــد روز پیش از این، موضــوع را مجدد در گفت وگو با 
یعقوبی؛ معاون خدمات شهری شهرداری مشهد و سلطان 
احمدی؛ مدیر ســاماندهی کشف رود پیگیری کردیم. این 
دو مسئول حرفشان این بود که اقدام های خوبی در زمینه 
ساماندهی کشف رود انجام شــده و همچنان برنامه ریزی 
بــرای بهبود شــرایط ادامه دارد. بحــث موتورتلمبه ها و 
جمع آوری آن ها نیز که به قول آن ها در مرحله اخطار به 

مالکان قرار دارد به زودی سر و سامان می گیرد.
بر پایه هماهنگی انجام شــده قرار شد این بار با همراهی 
عبداهلل سلطان احمدی، مدیر ساماندهی کشف رود سری 
به حاشیه کشــف رود بزنیم و آنچه در موضوع ساماندهی 

اتفاق افتاده را از نزدیک ببینیم. 
محل تالقی کشــف رود با کنارگذر شــمالی ابتدای قرار 

ما بود. جایی که شــروع کار موتورتلمبه ها نیز هســت. با 
اینکه موتورتلمبه ها هنوز در این محدوده وجود دارند اما 
دیواره های ۵ تنی پیش ســاخته زیادی راه های رسیدن 
صاحبان موتورتلمبه ها به کشــف رود را مسدود ساخته و 
با این کار آن ها نمی توانند به راحتی به حاشیه کشف رود 
دسترسی پیدا کنند. سلطان احمدی در این باره می گوید: 
پیش از این بارها موتورتلمبه ها جمع آوری شده اما چون 
کســی اقدام بازدارنده ای برای بازگشــت مجدد آن ها در 
نظر نگرفته اســت پس از مدتی مجــدد موتورتلمبه ها به 
حاشیه کشف رود برگشــتند. ما برای اینکه جلو بازگشت 
موتورتلمبه هــا پس از جمع آوری آن ها را بگیریم اقدام به 
گذاشــتن این دیواره های بتنی کرده ایم تا دسترســی به 

حاشیه کشف رود سخت شود.

موتورتلمبه ها همچنان می غرندس
بعد از اینجا، محــدوده تصفیه خانه فاضالب چرمشــهر، 
محــل بعدی قرارمــان با مدیر ســاماندهی کشــف رود 
می شــود. بین راه از جاده کنه بیســت هم بازدید داریم. 
در محل پل این جاده که روی کشــف رود بســته شــده 
تعداد زیادی موتورتلمبه در حال پمپاژ آب کشــف رود به 
مزارع کشاورزی هستند، حتی برخی از آن ها در البه الی 

بوته های گز پنهان شده اند تا دیده نشوند.
به محدوده تصفیه خانه چرمشــهر می رسیم. این بار صدای 
موتورتلمبه ها شــنیده نمی شــود اما جلوتر که می رویم با 
صحنه ای جدید مواجه می شویم؛ بومی های محل با استفاده 
از بیل مکانیکی در حال مسدود کردن بستر کشف رود بودند 
و به قول خودشــان این کار را بــرای انتقال آب از الیه های 
پایین بستر کشف رود به سطح می کردند. حضور ما در آنجا 
سبب توقف کارشان شد و تذکری که گرفتند و تعهدی که 
دادند به اینجا ختم شــد که موتورتلمبه ها را جمع کنند و 

دیگر به کارشان ادامه ندهند.

فاضالب چرمشهر و داستان ادامه دارشس
آنجا که بودیم ســری به خروجی فاضــالب تصفیه خانه 
چرمشهر زدیم. گرچه فاضالبی از خروجی خارج نمی شد 

امــا به گفتــه بومی ها زمــان تخلیه فاضالب چرمشــهر 
شب هنگام است و درست در زمانی این کار انجام می شود 
که حضور مســئول یا خبرنگاری در آنجا به صفر برســد! 
اوضاع فاضالب چرمشهر همان شرایطی را دارد که تقریباً 
در چند سال پیش داشــته با این تفاوت که پیش از این 
مرحله آشغال گیری فاضالب انجام نمی شده و اکنون پس 

از بهره برداری از فاز یک تصفیه خانه شاید انجام شود!
از ســلطان احمدی در مورد اینکه مسئوالن شهرداری به 
ویژه معاونت خدمات شهری ابتدای کار ساماندهی گفته 
بودند محدوده چرمشهر بدترین نقطه کشف رود است و به 
این علت ابتدا کار را از آنجا شروع خواهیم کرد و تاکنون 
هیچ اقدامی در این محدود نشده است، گفت: ما کمتر در 
جریان شرایط اینجا بودیم و اکنون که از نزدیک مشاهده 
کردیم نیاز رســیدگی به آن احساس می شود و برای این 
موضوع در اســرع وقت موضوع جمع آوری موتورتلمبه ها 
را در این اینجا اجرایی خواهیم کرد که به نظر می رســد 
این موضوع در کل حاشیه کشف رود تا اواخر تیر یا اوایل 
مرداد به ســرانجام برســد. ضمن اینکه دیواره گذاری در 

محدوده تصفیه خانه چرمشهر نیز اجرایی می شود.

فکری به حال تصفیه خانه ها بکنیدس
نکته ای اساسی که در برگشت مورد بحث بود این بود که 
چرا نباید ســاخت تصفیه خانه های شهر مشهد با سرعت 
بیشتری دنبال شــود که اینچنین هم بومی های حاشیه 
کشف رود با مشکل مواجه نباشــند و حرفشان این باشد 
که اگر از کشــف آب نکشــیم، چکار باید بکنیم که هم 
زراعت کنیم و هم محیط زیســت به خطــر نیفتد. باید 
از سرچشــمه موضوع کشف رود حل شــود. هزینه ای که 
صرف ساماندهی کشف رود می شود اگر ابتدا برای ساخت 
تصفیه خانه صرف شود و فاضالب های شهر پس از تصفیه 
شدن راهی کشف رود شود یا اینکه بازچرخانی شود دیگر 
نیاز به رســیدگی به این همه دردســر نیست. آن زمان 
می شــود همین پساب را به کشــاورز حتی فروخت یا در 
قبال متوقف کردن برداشت از آب های زیرزمینی، پساب 

فاضالب بدون مشکل به آن ها داد.

در بازدید خبرنگاران قدس و مدیر ساماندهی كشف رود از محدوده تصفيه خانه چرمشهر عنوان شد

سد بتنی مقابل موتورتلمبه های کشف رود 
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بهزیستی تن به روزمرگی داده است•
امروزه با توســعه حاشیه نشینی، فقر، طالق و فروپاشی خانواده ها، 
اعتیاد و... مواجه ایم که جملگی حکایت از عدم توزیع عادالنه منابع و 
امکانات جامعه دارند. چنان که همین محرومیت از منابع و امکانات، 
حذف و طرد و به حاشیه راندن و نادیده انگاشتن و فراموشی؛ بخشی 
از اعضای جامعه را در برگرفته است. این در حالی است که چنین 
به نظر می رسد سازمان  بهزیستی به مثابه تشکیالت دولتی حامی 
محرومان که وظیفه ذاتی آن حذف و یا ترمیم شکاف های اجتماعی 
ناشی از توزیع ناعادالنه منابع و امکانات میان مردم است، امروزه در 
هجوم آســیب های اجتماعی، تن به روزمرگی داده و بیش از آنکه 
به اصالح بنیادین وضعیت های آسیب زا بپردازد در راستای تسکین 

کوتاه مدت آالم و مصائب مردم حرکت می کند.
از همین رو چنین تشــکیالتی باید با چرخشــی تاریخی رویکرد 
خود را نسبت به آسیب تغییر داده و با سپردن امور مردم به دست 
خودشان و جلب مشارکت فعاالنه آن ها زمینه قدرتمند شدن آنان 
در برابر فشــارها و محرومیت و مصائب موجود را فراهم کند. زیرا 
کمک های موقتی به واسطه خیریه ها یا اقدام های مبتنی بر کاهش 
آسیب، ممکن است محرومان را در جایگاه اجتماعی خود ابقا کند و 
وضعیت را تداوم بخشد و انگیزه برای مشارکت و تالش اجتماعی را 
کاهش دهد. بنابراین بهزیستی که متولی شناخته شده حمایت های 
اجتماعی است و بیشــترین امکانات برای حمایت از فرودستان را 
دارد چنان که وظیفه ســازمانی آن نیز بر همین اســاس تعریف 
شده، باید رویکرد خود را به جلب مشارکت مردم برای حل مسئله 
خودشان و کمک های صرفاً تسهیلگرانه با آنان، تغییر دهد. زیرا اگر 
مردم بیاموزند و به این ادراک نائل شوند که توان الزم برای مقابله 
با مشــکالت خود را دارند و نهاد پرقدرتی مانند بهزیستی هم در 
راستای تحکیم این توان و افزایش قابلیت های اجتماعی آن ها گام 
برمی دارد و حامی و پشتیبان آن هاست، بی تردید به تحولی اساسی 
دست خواهیم یافت. به این ترتیب بهزیستی می تواند با جریان سازی 
فرهنگی و اصالح باورها و هنجارها، کمک های مردمی را به گونه ای 
سازماندهی کند که به اشتغال آبرومندانه، تأمین مسکن و تأمین 

مناسب و مستمر بهداشت و آموزش تغذیه کودکان بینجامد. 

رئیس پلیس آگاهی اعالم کرد
 سامانه»نما« محلی برای شناسایي•

 اموال سرقتي 
پلیس  رئیس  قرمز:  خط 
آگاهــي خراســان رضوي، 
از دسترســي مالباختگان 
براي  ســرقت  پرونده هاي 
شناســایي اموال مسروقه 
خود در سامانه»نما« خبر 

داد. 
سرهنگ جواد شفیع زاده گفت: پلیس آگاهي خراسان رضوي عملیات 
گسترده اي را براي شناسایي و دستگیري عامالن سرقت هاي اعالمي 
به فوریت هاي پلیسي 110 در دســتور کار خود قرار داده که این 
اهتمام جدي در مبارزه با ســرقت، نتایج ارزشمندي از دستگیري 

عامالن سرقت ها و کشف اموال مسروقه در پي داشته است.
رئیس پلیس آگاهي خراسان رضوي تصریح کرد: شهروندان عزیز 
و افــرادی که در این خصوص به پلیس اعالم شــکایت کرده اند 
مي توانند براي پیگیري موضوع و شناسایي اموال مسروقه خود از 
www. سامانه» نما« در بستر فضاي مجازي که با نشاني اینترنتي

police.ir  در دسترس است، استفاده کنند.
وي در پایان به نقش شــهروندان در پیشگیري از سرقت ها اشاره 
کرد و گفت: رعایت توصیه هاي پلیســي و توجه به نکات ایمني و 

مراقبتي، در کاهش وقوع سرقت ها بسیار مؤثر هستند .

فرماندار فریمان :
آتش سوزی در شهرک صنعتی کاویان •

خرابکاری نبود
خبرنگاران:  باشــگاه 
فرمانــدار فریمــان گفت: 
نشــت از مخــزن تصفیه 
روغن مســتقر در محوطه 
شــرکت پترونفت فریمان 
موجب آتش سوزی در این 
واحد صنعتی کوچک واقع 

در شهرک صنعتی کاویان شد.
عباسعلی صفایی، فرماندار فریمان، شمار کارکنان این واحد صنعتی 
کوچک را که کارشان تصفیه روغن است تنها هشت نفر اعالم کرد و 
گفت: عنوان پترونفت بر این واحد، موجب شد برخی از رسانه ها در 
انتشار خبر آتش سوزی آن، به اشتباه از واژه پاالیشگاه استفاده کنند.

وی افزود: همین اشتباه سبب شد تا حریق در این واحد صنعتی 
کوچک به اشتباه به پاالیشگاه نفت نسبت داده شده و خبر آن به 

سرعت انعکاسی وسیع پیدا کند.
فرماندار فریمان این حادثه را یک آتش سوزی کوچک و معمولی 
توصیف و ادامه داد: علت وقوع سانحه که صبح دیروز اتفاق افتاد، 
از ســوی پلیس و کارشناسان حوادث صنعتی اعالم شد و بر این 
اساس وقوع آتش سوزی به هیچ وجه اقدامی عمدی یا خرابکارانه 

نبوده است. 
جواد جهاندوست، رئیس آتش نشانی شهرک صنعتی کاویان فریمان 
هم در این زمینه گفت: آتش سوزی در این واحد صنعتی با تالش 
آتش نشانان به سرعت مهار شد. وی افزود: مهار سریع این حادثه 
که در یکی از مخازن شرکت آسیب دیده منجر به آتش سوزی شده 
بود، از گسترش آن به دیگر واحد های مستقر در شهرک صنعتی 

کاویان جلوگیری کرد.

تفریح با پایانی تلخ گره خورد
مرگ پدربزرگ و نوه 13ساله اش در سد•

خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرســتان سربیشــه از غرق شدن 
پدربزرگ و نوه 13ساله اش در سد روستای حاجی آباد خبر داد.

سرهنگ احمدرضا کارگر اظهار کرد: عصر روز گذشته در پی تماس 
شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر غرق شدن دو 
نفر در سد روستای حاجی آباد شهرستان سربیشه، بالفاصله مأموران 

انتظامی براي بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه افزود: با حضور پلیس و تیم هاي 
امدادي در محل حادثه و بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد 
مردي 75ساله که به همراه نوه  13ساله اش براي تفریح  به محل 

سد حاجی آباد رفته بودند، غرق شده اند.
ســرهنگ کارگر با بیان اینکه اجساد متوفیان به پزشکی قانوني 
منتقل شــده است، به والدین هشــدار داد هنگام تفریح در کنار 
رودخانه ها، سدها و استخرها، مواظب فرزندان خود باشند تا شاهد 

حوادث ناگوار نباشیم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد خبر داد
پلمب هشت واحد صنفی متخلف •

ایسنا: رئیس اداره صنعت، 
معــدن و تجــارت تایباد 
گفت: از ابتدای سال جاری 
در راستای مقابله با شیوع 
ویروس کرونــا و تذکرات 
بــه اصناف بــرای رعایت 
بهداشــتی،  پروتکل های 

هشت واحد صنفی متخلف شناسایی و پلمب شدند.
محمد کریمی عنوان کرد: این واحدها شامل فروشگاه های پوشاک، 
کیف و کفش، لوازم آرایشــی و بهداشــتی و ســایر صنوف است 
که به دلیل ســرپیچی از اجرای مصوبه ستاد پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا، مبنی بر تعطیلی موقت در ایام نوروز و رعایت نکردن 

پروتکل های بهداشتی، پلمب شدند.
وی با اشاره به تعطیلی یک واحد نانوایی متخلف در این ایام افزود: با 
توجه به حساسیت رعایت نکات بهداشتی در خصوص اقالم خوراکی 
غیرقابل شست وشــو، نانوایی ها در اولویت رعایت نکات بهداشتی 
هستند و هر واحد صنفی که از تذکرات و دستورالعمل های سازمان 

بهداشت سرپیچی کنند، برابر قانون با آن ها برخورد خواهد شد.
کریمی اظهار کرد: برای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا، 
توصیه های بهداشــتی بــه واحدهــای صنفی داده شــده تا با 
شست وشوی مرتب و ضدعفونی کردن غرفه ها و فضای کسب و کار 

خود، نگرانی شهروندان را در این زمینه کاهش دهند.  
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد گفت: به منظور جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا، کلیه تجمعات از قبیل برگزاری مراسم های 
عزاداری و عروسی در تاالرها و رستوران ها تا اطالع ثانوی تعطیل 
اســت و با هر واحد صنفی که برخالف دســتورالعمل های ستاد 

پیشگیری از کرونا عمل کند، برخورد خواهد شد.
وی مطرح کرد: در حــال حاضر 3هزار و600واحد صنفی در این 
شهرستان فعالیت می کنند که از این تعداد 600 واحد اقتصادی 
فاقد پروانه کسب بوده و اقدام ها برای صدور مجوزهای قانونی در 

دست پیگیری است.

عقیل رحمانی: یکی از افراد شرور و شناخته شده 
مشــهد که سابقه نزاع مســلحانه و... در پرونده 
داشــت و همچنین از ســوی مراجع قضایی و 
انتظامی تحت تعقیب بود، سرانجام پس از چهار 
سال تعقیب و ردگیری، با هوشیاری کارآگاهان 
اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی، 

محاصره و زمینگیر شد.

اقدام مسلحانه خواستگار شرورس
این شرور که عادت نداشت رفتار مخالف میلش 
را تحمل کند و همیشه سعی می کرد همه چیز 
را به زور بــه نفع خودش تغییر دهد و انتهای 
کارش در قدرت نمایی خالصه شده بود، زمانی 
برای چندمین بار از سوی مأموران پلیس آگاهی 
تحت تعقیب قرار گرفت که حدود چهار سال 
پیش دختــر جوانی به همراه خانــواده اش با 
مراجعه به دادســرای ناحیه 6 مشهد، پرده از 
اقدام جنون آمیز او برداشت و مدعی شد: چندی 
پیش جوان 29ساله ای به خواستگاری من آمد. 
پس از انجام مراحل خواستگاری، صحبت کردن 
با خواستگار و... به این نتیجه رسیدم که او مرد 
زندگی من نیســت و این گونه شد که جواب 

منفی به او دادم.
چند روز از ماجرا گذشته بود که زنگ خانه به صدا 
درآمد، وقتی در را باز کردم با چهره عصبانی مرد 
خواستگار مواجه شدم. او هر طور بود وارد خانه 
شد در حالی که با خودش یک سالح وینچستر 

حمل می کرد.
اسلحه را به سمت من نشانه گرفت و چند گلوله 
شلیک کرد، تمامی گلوله ها به کتف من اصابت 
کــرد و روی زمین افتادم، اما ایــن پایان رفتار 
انتقام جویانه مرد خواســتگار نبود. او به سمت 
مادرم رفت و او را هم با شلیک گلوله مجروح کرد.
در حالی کــه هیچ ردی از متهم نبــود و انگار 
مرد مســلح آب شــده و به دل زمین فرورفته 
بود، پیگیری این پرونده برای دســتگیری متهم 

با دســتور مقام قضایی در اختیــار مأموران اداره 
عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت. از 
همین رو کارآگاه »بخشــی« که در به سرانجام 
رساندن پرونده های پیچیده پلیسی تبحر خاصی 

دارد، مأمور ردزنی عامل این اقدام شد.

مرد 29ساله و کوله باری از جرایم!س
در نخســتین گام و مانند تمامی پرونده های 
انتظامی، شاکی پرونده برای اخذ توضیحات و 
شناسایی سرنخ های نهفته ماجرا به مقر پلیس 
آگاهی دعوت شد و ضمن تکرار ماجرا موجب 
شد مأموران پی ببرند عامل این اقدام جنون آمیز 
کسی نیست جز یکی از افراد شرور حاشیه شهر 
مشهد که به واسطه اقدام های مجرمانه اش بارها 
بــا عناوین مختلفی مانند خرید و فروش مواد 
مخدر، شــرارت، درگیری با مأموران، سرقت، 
خرید و فروش ســالح غیرمجــاز و... در نقاط 

مختلف خراسان رضوی دستگیر شده بود.
تیم رســیدگی کننده به پرونده بارها رد متهم را 
شناسایی و به او نزدیک می شدند، اما مرد شرور به 
هر طریقی که بود دقیقه آخر محل اختفای خود 
را تغییر می داد؛ چرا که می دانست مأموران سایه 

به سایه او حرکت می کنند.
تعقیب و گریزها ادامه داشت تا اینکه پنجشنبه 
هفته گذشته منابع اطالعاتی فعال در محل های 
تردد احتمالی شرور فراری پی بردند مرد 29ساله 
چند ساعت اســت وارد شهر مشهد شده و قرار 
است تا لحظاتی دیگر در حوالی بولوار توس مشهد 

با فردی دیگر مالقات کند.

محاصره متهم در بولوار توسس
از همین رو مأموران پلیس آگاهی خراسان رضوی 
پس از انجام هماهنگی های الزم با مقام قضایی به 
سمت بولوار توس حرکت و محل قرار را از چهار 

جهت محاصره و تمامی راه های فرار متهم را چه 
به صورت پیاده و چه سواره به صورت نامحسوس 

مسدود کردند.
چند دقیقه از این اقدام پلیسی نگذشته بود که 
سروکله خواستگار کینه جو در محل پیدا شد و در 
حالی که اطراف را به دقت تحت کنترل داشت، 
سر قرار رفت. در این هنگام عملیات پلیسی آغاز 
و شرور فراری در یک چشم به هم زدن زمینگیر 

و دستگیر شد.
این اقدام در حالی صورت می گرفت که در بازرسی 
بدنی متهم تحت تعقیب، یک قمه کشف شد که 
او این سالح سرد را برای استفاده در درگیری های 

احتمالی زیر لباسش مخفی کرده بود.
در ادامــه متهم بــه مقر پلیس منتقل شــد و 
تحقیقــات از وی برای کشــف محل نگهداری 
وینچســتر و شناســایی دیگر جرایم احتمالی 

همچنان ادامه دارد.

ردزنی های کارآگاهان پلیس آگاهی پس از چهار سال نتیجه داد

پایان فرار خواستگار وینچستر به دست!
آب و هواآب و هوا

تلنگرتلنگر
مرضیه محبی - حقوقدان 

احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان•
قدس: براساس تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی، در 48 
ساعت آینده درغالب نواحی استان جوی صاف تا نیمه ابری حاکم 
بوده و در نواحی شــمالی اســتان میزان ابرناکی بیشتر است. در 
ارتفاعات به ویژه در نواحی شــمالی استان، احتمال بارش پراکنده 
وجود دارد. ضمن اینکه وزش باد در سطح استان را همچنان شاهد 
خواهیم بود. در نواحی شــرقی استان شدت وزش باد بیشتر بوده 
و احتمال پدیده گرد وخاک برای این نواحی پیش بینی می شود. 

همچنین در روز پنجشنبه شاهد کاهش دما خواهیم بود.
هوای امروز مشهد صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر با 

احتمال بارش پراکنده و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.
در 24 ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای 16 درجه سلسیوس 
خنک ترین و ســرخس  با بیشــینه دمای 41 درجه سلسیوس 
گرم ترین شــهرهای اســتان خراســان رضوی بوده اند. همچنین 
بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی بجستان  با سرعت  

54 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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زاوهی تصوریزاوهی تصوری

خط قرمز: فرمانده انتظامي مشــهد از دستگیري متهم پرونده 
سرقت هاي سریالي سیم و کابل برق خبر داد. 

سرهنگ عباس صارمي ساداتي در تشریح این خبر گفت: گزارش 
سرقت هاي ســریالي ســیم و کابل برق در مناطقي از مشهد، 
سرکالنتري شــمال پلیس را بر آن داشت طرح ویژه اي در این 

رابطه در دستور کار خود قرار دهد.
وي افزود: تیم هاي تجســس کالنتري شفا در بررسي هاي اولیه 
خود به ســرنخ هایي دست یافتند که منجر به چهره زني یکي از 

عامالن اصلي این سرقت هاي سریالي شد.
فرمانده انتظامي مشهد گفت: پلیس با توجه به اطالعاتي که در 

دست داشت به طور پوششي کنترل و مراقبت هاي نامحسوس 
خــود را افزایش داد و متهم مــورد نظر که به مواد مخدر اعتیاد 

داشت ردزني و تحت تعقیب قرار گرفت.
ســرهنگ صارمي گفت: مأموران دایره تجسس کالنتري شفا، 
متهم 42 ساله که اهل استان تهران است را در حالي که همزمان 
با دیدن پلیس کیسه همراهش را گوشه اي پرت کرد و قصد فرار 

داشت، در محدوده خیابان پردیس دستگیر کردند.
وي خاطرنشــان کرد: در بازرسي از کیسه متهم  12 متر کابل 
سرقتي کشــف شد. او که در برابر شــواهد و ادله موجود راهي 
جز بیان حقیقت نمي دید، در تحقیقات اولیه به 40 فقره سرقت 

اعتراف کرده است.
فرمانده انتظامي مشهد گفت: با دستورات مقام قضایي تحقیقات از 
این متهم براي کشــف دیگر سرقت هاي انجام شده توسط او که 
در پوشش جمع آوري ضایعات دست به سرقت مي زد و انگیزه اش 

را تأمین هزینه هاي استعمال موادمخدر مي دانست، ادامه دارد.

رئیس پلیس مشهد خبر داد

سرقت سریالی کابل برق در پوشش جمع آوری ضایعات

گزارشگزارش
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عامل گرانی مسکنس
عامل گرانی مســکن در مشهد که قارچ گونه 
هر روز زیاد می شوند برخی بنگاه های معامالت 
هستند که یکی از آن ها به صاحبخانه من گفته 
شما خانه ات را ارزان دادی پس عذر مستأجر را 
بخواه تا من یک مستأجر بهتر برایت بفرستم، 
ضمناً چرا بنگاه ها بابت کمیســیون دریافتی 
رسید نمی دهند، الاقل در خود قولنامه جایی 

برای ثبت مبلغ دریافتی تعبیه شود هرچند که می دانم این کار نخواهد شد.
یک شهروند

قرنطینه  را جدی نمی گیرندس
حتی  در قرون  وسطی  در زمان  شیوع  بیماری ها قرنطینه  اعمال  می شد، ولی  ضعف  تصمیم گیری 
 مسئوالن  در مشهد موجب   شده  کرونا از همه گیری  بگذرد و آن زمان است که آقایان  تازه  به فکر 

خواهند افتاد؟
کمالی

عقب ماندگی های ترشیز بزرگ یادتان نرودس
نماینده محترم کاشمر با توجه به توان و انرژی مضاعفی که دارید  امیدواریم با تالش های مضاعف  

خود عقب ماندگی های چند دهه گذشــته ترشــیز بزرگ را که مغفول مانده جبران نمایید. حل 
مشکالت  این منطقه از طرح استیضاح رئیس جمهور واجب تر است . 

0۹15---710۹

پارک دوبله و سوبله در بولوارهای مصلی و حرس
از پلیس راهور تقاضا می شود با پارک دوبله و 
سوبله در بولوارهای مصلی و حر برخورد شدید 
کند. گاهی راننده ها برای کار شخصی دقیقاً 
در وســط خیابان به صورت غیراصولی پارک 

می کنند و خیابان مسدود می شود.
0۹36---615۸ 

پاسخ شرکت آب و فاضالب استان به یک پیام مردمیس
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در پی درج گزارشی با عنوان »کم آبی در حصارسرخ شاندیز« 
که براساس نتایج بازدید میدانی از این روستا، برخی از اهالی به سبب سکونت در مرتفع ترین منطقه 
روستا، در روزهای پایان هفته با ورود جمعیت مازاد به منطقه، با کمبود و کاهش فشار آب مواجه 
می شــوند.در حال حاضر آب شرب بخشی از روســتا به وسیله سه حلقه چاه و یک مخزن 300 
مترمکعبی و بخشی دیگر از شهر شاندیز تأمین می شود و در صورت صدور مجوز جدید تأمین آب 

از سوی آب منطقه ای استان خراسان رضوی، مشکل کمبود فشار و کاهش آب رفع خواهد شد.

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ
فرماندار:
»زاوه« حتی یک تخت بیمارستانی ندارد•

ایسنا: فرماندار زاوه، نبود 
بیمارستان را از مهم ترین 
مشــکالت این شهرستان 
گفــت:  و  کــرد  ذکــر 
متأسفانه حتی یک  تخت 
بیمارستانی در شهرستان 

زاوه وجود ندارد. 
محمود صادقی عنوان کرد: با وجود اینکه وقتی کلنگ بیمارستان در 
شهرستان به زمین زده شد، ردیف بودجه ای نداشت، اما با پیگیری 
نماینده مردم شهرستان در مجلس دهم ردیف اعتباری گرفته شد 
و اکنون پروژه نیمه کاره بیمارستان از پیشرفت 80درصدی برخوردار 

است. 
وی تصریح کرد: این بیمارستان در دولت نهم و دهم کلنگ زنی شده 
و مســئوالن قول داده اند در سال جاری بیمارستان 32تختخوابی 

شهرستان به بهره برداری برسد. 

 درخواست خود تعلیقی •
دفاتر خدمات مسافرتی در خراسان رضوی 

تکتم بهاردوست: 
ویروس  شــیوع 
کرونا بیش از 100 میلیارد 
تومان خســارت به دفاتر 
خدمات مســافرتی استان 
وارد کرد و با شــروع موج 
دوم این بیماری، وضعیت از 

آن که بود وخیم تر شد. 
مجید فرقانی، سخنگوی انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در توضیح 
این مطلب بیان کرد: متأسفانه وضعیت دفاتر مسافرتی در مشهد 
پس از شروع موج دوم کرونا وخیم تر شده و کار را برای همکاران ما 

سخت تر کرده است. 
وی ادامه داد: تا پیش از این شــرایط  پیش بینی مان  این بود که با 
کاهش موج قبلی مقداری وضعیت سفر و گردشگری بهبود پیدا کند 
که در این مدت نه تنها وضعیت کاری همکاران ما در دفاتر مسافرتی 

بهبود پیدا نکرد که دچار رکود شدیدتری هم شده ایم. 
فرقانی افزود: متأســفانه تحمل وضعیت حاکم بر دفاتر مسافرتی 
غیرممکن است؛ چرا که شــرکت های هواپیمایی به خصوص در 
مســیرهای خارجی همه پروازهایشــان به مقصد ایران را کنسل 
کرده اند و به دلیل شیوع همین بیماری مردم هم دیگر تمایلی به 
سفرهای داخلی و خارجی ندارند و این شرایط زمانی آزاردهنده تر 
شد که متأسفانه آن انتظار کمک و پشتیبانی هم که توسط دولت 
وعده داده شده بود، عملی نشد. هر چند همکاران ما کارهای الزم 
جهت ثبت نام در ســایت مشاغل آسیب دیده را مانند دیگر صنوف 
انجام داده اند، ولی به هر شــکل هنــوز از طرف دولت هیچ اتفاقی 

نیفتاده است. 
وی با ابراز تأسف از وضعیت اکثر دفاتر خدمات مسافرتی در مشهد 
گفت: متأسفانه بسیاری از دفاتر درخواست خود تعلیقی کرده اند و 
حتی خیلی از این دفاتر همین االن هم تعطیل هستند و فعالیت 
خاصی ندارند و به دستگاه های باال مثل میراث فرهنگی و سازمان 

هواپیمایی کشوری اعالم کرده اند فعالً امکان ادامه فعالیت ندارند. 
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 بنیاد شهید کرمانشاه •
5هزار ایثارگر را خانه دار می کند

مدیرکل  کرمانشــاه: 
بنیــاد شــهید و امــور 
اســتان  ایثارگــران 
کرمانشاه، خواستار بسیج 
بنیاد  امکانــات  تمامی 
شهید استان برای تهیه 
زمین و ســاخت 5هزار 

واحد مسکونی برای ایثارگران استان شد.
حجت االســام هــادی عســگری، در نشســت برنامه ریزی 
پروژه ســاخت مســکن 5هزار واحــدی ایثارگران اســتان 
کرمانشاه،افزود:همه بخش های بنیاد شهید استان باید با بسیج 
تمامــی امکانات و تجهیزات الزم، پــای کار آمده و در جهت 

تحقق هر چه بهتر این پروژه عظیم مشارکت کنند.

 اجرای دومین مرحله رزمایش •
»احسان و همدلی« در کرمان

ستاد  مدیرکل  کرمان: 
اجرایــی فرمان حضرت 
امام)ره( اســتان کرمان 
گفــت: در مرحلــه دوم 
و  احســان  رزمایــش 
۴میلیــون  همدلــی، 
بســته پروتئینی همراه 

با بسته های بهداشتی توزیع می شــود که از این تعداد بنا به 
جامعه هدف آسیب دیده از کرونا، سهم استان کرمان ۴5هزار 
بسته و هر بســته به ارزش ۱5۰هزار تومان شامل مرغ، ژل، 
ضدعفونی کننده ســطوح و ماسک اســت که سهمیه قابل 

ماحظه ای برای اصناف منظور شده است.

 عمده معوقات کارگران »آذرآب« •
و »هپکو« پرداخت شد

مردم  نماینده  مرکزی: 
اراک در مجلس شورای 
اســامی گفــت: عمده 
معوقات کارگران آذرآب 
و هپکو پرداخت شــده 
و تنهــا یکــی دو ماه از 
معوقاتشــان مانــده که 

مسئوالن پیگیر هستند.
علی اکبر کریمی بیان کرد:متأسفانه شرکت هپکو عماً کاری 
ندارد و تعطیل است و شرکت آذرآب هم با ظرفیت محدود کار 
می کند در حالی که آذرآب صنعت بزرگی اســت که می تواند 

فعالیت بیشتری داشته باشد.
وی اظهــار کرد: ۱۶ نفر از کارگران آذرآب در قضایای ســال 
گذشته محکومیت داشتند که با عنایت رئیس قوه قضائیه و 
رئیس دادگستری استان، محکومیت آن ها حذف و بخشیده 

شد.

بافندگان فرش، بیمه می شوند•
قم: رئیــس مرکز ملی 
فــرش ایــران بــا بیان 
اینکــه در حال حاضر از 
میان یک میلیون و 2۰۰ 
هزار بافنــده فرش، تنها 
22۰هزار نفر دارای بیمه 
ماه  دو  تا  هستند،گفت: 
دیگر قانون بیمه اجرایی 

می شود و جمعیت زیادی زیر پوشش قرار می گیرند. 
فرنــاز رافع در جمع خبرنگاران با اشــاره بــه تمهیدات الزم 
برای مقابله با انجام تقلب در فرش دســتباف اظهار کرد: در 
شبیه سازی نقشــه های فرش ماشینی و دستباف واقعاً کاری 
نمی توان انجام داد، چون در بازار فرش مورد اســتفاده فرش 

ماشینی قرار می گیرد.

عامل حریق اراضی ملی پاسارگاد •
دستگیر شد

فارس: رئیس اداره منابع 
آبخیزداری  و  طبیعــی 
شهرســتان پاســارگاد، 
با اشــاره به مهار کامل 
آتش ســوزی در نقــاط 
مختلف ارتفاعات جنگلی 
و مرتعی این شهرستان، 

از دستگیری عامل حریق منطقه کرم آباد پاسارگاد خبر داد.
حســن خسروانیان با اشاره به وقوع چند فقره آتش سوزی در 
ارتفاعات مناطق جنگلی و مرتعی شهرستان پاسارگاد، گفت: 
این آتش سوزی ها در نقاطی نظیر گردنه ارسنجان و کوه های 

کرم آباد از بخش مرکزی این شهرستان حادث شده بود.
وی بــا یادآوری اینکه حریق با کمک نیروهای منابع طبیعی 
شهرستان های ارســنجان و پاسارگاد و همراهی مردم محلی 
کنترل و به طور کامل مهار شده است، گفت: همکاری اهالی 

منطقه در خور قدردانی است.

 تأسیسات گردشگری •
فعالیتشان را داوطلبانه تعطیل کنند

ساری: معاون گردشگری 
میراث فرهنگی،  اداره کل 
صنایع دستی و گردشگری 
خواســتار  مازنــدران، 
داوطلبانــه  تعطیلــی 
گردشگری  تأسیســات 
استان شــد و گفت: الزم 

است تأسیســات گردشگری فعالیتشان را داوطلبانه تعطیل 
کنند، چون این کار به نفع مجموعه ها و مسافران خواهد بود. 
مهران حسنی عنوان کرد: با وجود اینکه هنوز تصمیمی برای 
تعطیلی تأسیسات گردشگری همچون مجموعه های اقامتی 
گرفته نشده است، ولی توصیه می کنیم متصدیان این اماکن 
با تعطیلی داوطلبانه به کنترل ســرعت شیوع کرونا کمک 

کنند.

کشت برنج در ایرانشهر پس از ١٠ سال•
زاهــدان: مدیــر جهاد 
ایرانشــهر  کشــاورزی 
سیســتان  جنــوب  در 
گفــت:  بلوچســتان  و 
گذشته  ســال  باران های 
و امســال موجــب غنی 
شدن سفره های زیرزمینی 
و احیای قنوات منطقه دامن شــده به طوری که کشــاورزان این 
شهرستان ۱5۰هکتار از زمین های خود را پس از ۱۰ سال به کشت 

برنج اختصاص دادند. 
مجید فیاضی بیان کرد: بهترین ارقام کشت شده برنج صدری، ندا و 
نعمت است که کار کشت برنج در خزانه در اردیبهشت و انتقال نشا 

به زمین در تیر انجام می شود.
وی بیان کرد: برداشت محصول برنج در شهرستان ایرانشهر از اوایل 

آبان آغاز و تا آذر ادامه دارد.

 ۴۸ کالس درس در دلیجان •
آماده بهره برداری شد

خمین: مدیــر آموزش و 
پرورش دلیجــان از افزوده 
درس  کاس  شــدن ۴۸ 
بــه فضای آموزشــی این 

شهرستان خبر داد. 
اظهــار  دالوری  مهــدی 
کرد:چهار واحد آموزشــی 
دولتی ساز و خیرساز در دلیجان با اعتبارات دولتی و کمک خیران 
همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به استان مرکزی در شهرستان 

دلیجان به بهره  برداری می رسد.
وی بیان کرد: برای سه واحد آموزشی نیمه تمام خیرساز نیز مناقصه 
برگزار و در زمینه انتخاب پیمانکار اقدام شــده است و پیش بینی 
می شود این واحدها تا سال تحصیلی ۱۴۰۱ تکمیل و به بهره برداری 

برسند. 

کشف انبار میلیاردی خودرو خارجی •
گمنام  سربازان  شهرری: 
امام زمان)عج( در معاونت 
اطاعات ســپاه شهرری، 
یک انبــار خودرو خارجی 
حدود  ارزش  به  احتکاری 
۴۰۰ میلیارد ریال را کشف 

کردند.
به گفته معاونت اطاعات سپاه شهرری، تعداد ۹2 دستگاه خودرو 
احتکاری چینی ))َون هایس برلیانس(( متعلق به لیزینگ یک بانک 

در انباری واقع در صالح آباد شرقی کشف شد.
انبار فوق با حضور عوامل تعزیــرات حکومتی جنوب تهران برای 

تعیین تکلیف و طی مراحل قضایی پلمب شد.

 برخورد با 35 تور گردشگری غیرمجاز •
در تبریز 

آذربایجان شرقی: سرپرست معاونت گردشگری آذربایجان شرقی از 
برخورد و توقف سفر 35 تور غیرمجاز در تبریز خبر داد. 

علیرضا بایرام زاده با بیان اینکه فعالیت تورهای غیرمجاز موجب به  
وجود آمدن مشــکات اجتماعی و زیست محیطی می شود، اظهار 
کرد: 2۰ تیرماه نخستین مانور برخورد با گروه های غیرمجاز انجام 
شد و تیم مشترک بازرسی با حضور در مبادی خروجی شهر، ضمن 
شناسایی گروه های خاطی، براساس مستندات پلیس فتا از آغاز سفر 

و تداوم آن جلوگیری به عمل آمد.

پیگیری برای کاهش ساعت اداری در البرز •
البرز: استاندار البرز گفت: 
کاهــش ســاعت اداری و 
یا  و  پنجشنبه ها  تعطیلی 
محدودیــت ورود و خروج 
به اســتان مطرح شده و 
نیاز به مصوبه ســتاد ملی 
دارد؛ بنابراین در این راستا 

پیگیری های الزم را داریم.
عزیزاهلل شــهبازی با اشاره به درخواســت های مطرح شده از ستاد 
ملی مقابله با کرونا برای البرز، گفت: کاهش ســاعت خدمات دهی 

اتوبوسرانی، طرح زوج و فرد و... از جمله این درخواست ها است.
وی افزود: از اقشــار مختلف مردم البرز تقاضا دارم با توجه به اینکه 
البرز در زمره ۱3 استانی است که در شرایط هشدار قرار دارد، برای 

کاهش خسارت های جانی همراهی بیشتری داشته باشند.

بار دیگراین ماجرا بر سر زبان ها افتاده است

پساب کارخانه های »ارمنستان« درکام »ارس«!
اردبیل: ســال گذشته با انتشار فیلمی مبنی 
بر سرازیر شدن پساب کارخانه های ارمنستان 
بــه رود ارس در فضای مجــازی، این موضوع 
بحث برانگیز شــده است. بار دیگر این موضوع 
بر سر زبان ها افتاده است؛ موضوعی که سال ها 
تعدادی از مسئوالن آن را انکار وعده ای نیز بر 

آلودگی آن اصرار ورزیدند.
ازآنجــا که رود ارس یکی از ســه حوزه آبریز 
اردبیل اســت، آب شــرب بخــش اعظمی از 
جمعیت شمال استان را تأمین می کند. با وجود 
اهمیت این رود، در یک بازه زمانی نماینده ای 
از آلودگی به پساب های صنعتی ابراز گله مندی 
کرده و زمانی نماینده دیگری هر گونه آلودگی 

را تکذیب کرده است.
با توجه به اینکه آب آشــامیدنی منطقه مغان 
شامل شهرســتان های پارس آباد و بیله سوار 
از طریــق رودخانه ارس تأمین می شــود و از 
طرفی با توجه به آمار باالی ســرطان گوارش 
در پارس آباد و همچنین سرطان معده در شهر 
اردبیل؛ بنابراین بسیاری از مردم، این دو مقوله 

را به هم پیوند می زنند.
سال هاست بســیاری از نمایندگان و فعاالن 
محیط  زیست اصرار دارند این رود آلوده است، 
اما هر بار این موضوع با ادعای مســئوالن آب 
منطقه ای رد شــده و رود ارس را فاقد آلودگی 

عنوان کردند.
ســال ۹۶ با مرگ ۴هزار ماهــی در رود ارس 
تحقیقات انجام  شده در این رابطه نشان داد این 
ماهی ها به دلیل وجود سم یا عناصر سنگین 
مرده اند؛ بنابراین این خبر حســن حضرتی، 
دادســتان خداآفرین را وادار به دخالت در این 

پرونده کرد.
آنچه در مــورد رود ارس نگران کننده بود این 
موضوع بود که کشــور ارمنستان تمام پساب 
کارخانه ها و نیروگاه اتمــی اش را به رود ارس 
می ریزد و همین موضوع موجب آلوده شــدن 

آب و مرگ ماهی ها شده است!

پساب ارمنستان بالی جان مردم س
پارس آباد

در همین حال نماینده اردبیل در شورای عالی 
استان  اظهار می کند: بر اثر پساب کارخانه های 
صنعتی کشور ارمنستان که وارد آب مصرفی 

اکثر  این منطقه می شــود، 
مــردم به بیماری ســرطان 

مبتا شده اند.
پویا مجــرد در گفت وگو با 
خبرنگاران، اظهار کرد: هیچ 
پارس آباد  را در  خانــواده ای 
نمی بینیــد کــه یکــی از 
عزیزانــش را در تصادفــات 
جاده ای یا بیماری سرطان از 

دست نداده باشد. 
با بیان اینکه ســرطان  وی 
ناشی از فاضاب کارخانه های 
همسایه مان  کشور  صنعتی 
مردم  جان  بای  ارمنستان، 
پارس آباد شده و آمار سرطان 
گوارش را در اســتان اردبیل 

به رتبه اول رســانده اســت، افزود: به  عنوان 
نماینده مردم اردبیل در شورای عالی استان ها 
برای برطرف شــدن این دو معضل اساسی از 
مسئوالن می خواهم برای این مشکات که با 
جان مردم بازی می کند هر چه زودتر چاره ای 

بیندیشند.

دولت واکنش نشان دهدس
نماینده مردم کلیبــر، هوراند و خداآفرین در 

مجلس شــورای اســامی، 
ورود  اینکــه  بیــان  بــا 
پساب های صنعتی از سوی 
بــه  جمهوری ارمنســتان 
رودخانه ارس، فاجعه انسانی 
و زیست محیطی به بار آورده 
است، خواستار مداخله جدی 
دولت برای رفع این مشکل 

شد.
قلــی اهلل قلــی زاده پیش  از 
این با تأکیــد بر اینکه ورود 
این حجم پســاب بــه رود 
جــدی  هشــدارهای  ارس 
زیســت محیطی بــه همراه 
دارد، افــزود: از دولت انتظار 
داریم نسبت به این موضوع 

حساسیت نشان داده و پیگیر موضوع شود.
وی به تذکرهای نمایندگان آذربایجان شرقی 
به وزیر نیرو پیرامون این موضوع اشاره و اظهار 
کرد: به دلیل بی توجهی ارمنستان، هم اکنون 
فاضاب ها و پساب های مس و طا از این کشور 
به رودخانه ارس می ریزد که محیط زیســت 
منطقه را به  شــدت تهدید می کند و در آینده 
نزدیک شاهد فاجعه انسانی و زیست محیطی 

خواهیم شد.

قلی زاده ادامه داد: جان انسان ها اهمیت بسیار 
زیادی دارد که باید دولت پیگیر شــود تا جلو 

ورود پساب ها به رودخانه ارس گرفته شود.

ارس از سرچشمه تا مقصدس
رودخانه ارس که در زبــان ترکی آذربایجانی 
»آراز« خوانــده می شــود از کوه های بینگول 
منطقــه آناتولی ترکیه سرچشــمه می گیرد، 
در مرز ترکیه و ارمنســتان بــه رود آرپاچای 
می پیوندد، سپس مرز مشترک نخجوان را به 

طول ۱۱ کیلومتر تشکیل می دهد.
این رودخانه پس از عبور از مرز ایران و نخجوان، 
از مرز میان ایران و ارمنســتان عبور می کند و 
دوباره مرز مشــترک میان ایران و جمهوری 
آذربایجان را شکل داده و در منتهی الیه شمالی 
اســتان اردبیل )شهرســتان پارس آباد( وارد 
جمهوری آذربایجان شده و به رودخانه کورا و 

در نهایت به دریای خزر می ریزد.

رود ارس آلوده استس
احمد بایبــوردی، عضــو هیئت علمی مرکز 
تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
آذربایجان شــرقی، از جمله افرادی اســت که 
پیش از این اعام کرد: »سال ۱3۹5 جلسه ای 
در دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با 
حضــور تمامی ارگان های مســئول رود ارس 
برگزار شــد تا در مورد آلودگــی این رود هر 
کدام از آن ها گزارش های خود را اعام کنند. 
همان سال، سازمان آب و فاضاب در مطالعات 
دقیقی که انجام داده بــود اعام کرد در بدن 
ماهی ها عناصر سنگین دیده  شده و در بررسی 
آب هم رســوبات عناصر ســنگین دیده  شده 

است«.
بایبــوردی می افزاید: »در بررســی های انجام  
شده از ماهی های مرده و آب رود ارس به این 
نتیجه رسیدیم که عفونت و بیماری در این آب 
وجود ندارد، یعنی سم یا عناصر فلزات سنگین 

موجب آلودگی و مرگ ماهی ها شده است«.
اندازه گیری  می کند:»دستگاه های  عنوان  وی 
سم در کشور ما قدیمی است، یعنی نمی تواند 
ســم های جدید را شناســایی کند. به همین 
دلیل هرگز نمی توانیم متوجه شویم آلودگی 

رود ارس از چه نوع سمی است«.

کشور ارمنستان 
پساب کارخانه ها و 

نیروگاه اتمی اش 
را به رود ارس 

می ریزد؛ بنابراین 
همین موضوع 

موجب نگرانی 
مردم و آلوده شدن 

آب  شده است

بــرشبــرش
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بندرعباس: در ســال های گذشــته به دلیل کاهش شدید 
ذخایر آبي استان ناشي از کمبود نزوالت جوي و تداوم بیش از 
۱۹ سال خشکسالی، موجب بحران کم آبی در 2۶ شهر استان 

هرمزگان شده است.
ســال جاری با بارش های خوبی که حادث شــد، ســدهای 
استقال میناب، ســد شمیل و نیان و سد جگین جاسک از 
سدهای بزرگ هرمزگان سرریز شدند، اما این موضوع به این 
معنی نیست که مشکل کم آبی استان هرمزگان برطرف شده 

است.
به برکت بارش های سال گذشته خوشبختانه ظرفیت آبگیری 
سد اســتقال میناب با 2۴۰میلیون مترمکعب، سد شمیل 
و نیــان بندرعباس با ۱۰۰ میلیون مترمکعب و ســد جگین 
جاسک با 2۱۰میلیون مترمکعب، تکمیل  شده است، اما بنا بر 
گفته مسئوالن نباید این موضوع موجب شود که صرفه جویی 
را فراموش کرد و به  ویژه در مصرف آب در حوزه کشــاورزی 

باید به  طور جدی وارد شد.
متأسفانه در سال های گذشته از 7۴ دشت موجود در هرمزگان 
تمامي آن ها داراي بیان منفي هستند و 3۸ دشت ممنوعه 

بوده و باقي دشت ها نیز شور شدند.
در حال حاضر نیاز آبی استان هرمزگان ۴هزار و ۴5۰ لیتر بر 
ثانیه اســت، در حالی  که ظرفیت موجود 3هزار و ۴5۰ لیتر 

است و ۹۹۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد.

خوشبینی در خصوص آب س
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای هرمزگان با بیان اینکه 
 عــاوه بر تأثیر ویروس کرونا، خوشــبینی مردم نســبت به 
پر شدن سدها و افزایش ذخایر آب زیرزمینی موجب افزایش 
مصرف آب  شده است، اظهار می کند: متأسفانه مصرف آب در 
هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته؛ 
بنابراین برای گذر از وضعیت کنونی و جلوگیری از تنش آبی 
نیازمند همراهی مردم در زمینه صرفه جویی و مصرف بهینه 

آب هستیم تا برای مصارف ضروری دچار کمبود نشویم.
سعید صادقی می گوید: شرایط امسال به دلیل شیوع کرونا و 
همزمان افزایش دما در مقایسه با سال گذشته، مصرف آب را 
در خرداد ماه افزایش داده است؛بنابراین این موضوع ضرورت 

همکاری مشترکان برای پرهیز از تنش آبی را می طلبد. 

سفره های خالی از آبس
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان نیز با اشاره به اینکه 
ســدهای اســتان در وضعیت خوبی قرار دارند، بیان می کند: 
شاید وضعیت ســدها خوب بوده و مملو از ذخیره آبی باشد، 
اما واقعیت این اســت که خشکســالی های مداوم سفره های 

زیرزمینی را خالی کرده است.
هوشنگ مایی با بیان اینکه هم اکنون میزان ذخیره آب قابل 
 استفاده ســدهای هرمزگان بیش از ۴5۰ میلیون مترمکعب 

است، اما با خشکسالی های متوالی سال های گذشته و برداشت 
بی رویه از آب های زیرزمینی، همچنان استان در شرایط کم آبی 
به سر می برد و دشت ها با افت شدید سطح آب های زیرزمینی 

مواجه هستند.

صرفه جویی را باید جدی گرفتس
وی با اشاره به این موضوع که ۸5 درصد آب در استان در حوزه 
کشاورزی مصرف می شود، بیان می کند: در این حوزه باید ورود 
جدی داشت تا با استفاده از فناوری و مدیریت مصرف، نسبت 

به کاهش مصرف اقدام کرد.
وی گفت: وابســتگی بخش بزرگــی از جمعیت هرمزگان به 
کشــاورزی و مصرف بیش از ۸5 درصد از منابع آب استان در 
این بخش و همچنین مطلوب نبودن قیمت آب، این شرایط را 
ایجاد می کند که پس از تأمین و توزیع آب در بخش کشاورزی 
کــه هزینه های زیــادی را در پــی دارد، مدیریت مصرف نیز 

جدی تر گرفته شود.

خوشبینی مردم هرمزگان موجب افزایش مصرف آب شده است 

سدهای پر و سفره های خالی!

گزارشگزارش

7۸57zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. کنایه از شــخص مجــرب و کارآزموده 
باســتان  آفتــاب مصــر  الهــه   اســت- 
2. جانشین- گلوله درخشان- از پس غذاها 
3. حاشــاکردن- کشــور پســران- حاکم 
۴. قطعی- شــنیدن- گندم سوده- تکان 
شــدید عصبــی 5. پــاراف- پــس از بار 
می آید- طا ۶. دفع مزاحمت- نام کوچک 
 »پولو« ســیاح ونیزی- ابــزار لحیم کاری 
7. تکه پارچه کهنه- آب فرنگی- گرامی داشت 
 ۸. جیحــون- یقین قلبی- شــیمی کربن 
۹. حیوان جونده بــا دمی طویل که به آن 
قرقذان هم می گویند- آرزوها- چه بســیار 
 ۱۰. شاهکار شکسپیر- شــریک- مغزسر 
۱۱. دربســت کارخانه ای- نوعی کالباس- 
روان و بلیغ ۱2. عضو گزش- تاوه نان پزی- 
بازداشتن- بهشت شداد ۱3. مغازه- مکتوب 
فرستادنی- از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات 
تلفن همراه ۱۴. نمدار- قبض دریافت کاال- 
پیامبر نقاش ۱5. چاشنی سرخ رنگ- اختراع 
»کارت رایــت« امریکایی کــه انقابی در 

صنعت پارچه بافی ایجادکرد

 ۱. نــام قدیــم مشــهد- از مقامات محلی 
2. از محصــوالت ایران خــودرو- ظرفــی 
برای نگهداری یخ و آب ســرد- شــیرینی 
بزرگ عروســی 3. اما- دقت داشتن- عضو 
دفاعی بعضی حیوانات ۴. بیماری عفونی و 
مســری که کانون اصلی آن را هندوستان 
می دانند- کنیز- شهر آرزو- نصف 5. قانونا"- 
رانده شده از درگاه خداوند- پسوند شباهت 
۶. گریختن- شرط کرده شده- حاصلضرب 
چندباره یک عدد در خــودش 7. مخزن- 
ویرگول- درودگری ۸. از ادات تعلیل- مرغ 
غمخــوارک- کهنســال ۹. رگ جنبنده- 
 فیســلوف فرانســوی قرن۱۹-  تشرزدن 
۱۰. طارمــی- چندیــن لبــاس- بیماری 
۱۱. قلعه- کتاب شــاعر- روستایی از توابع 
کاردشــت ۱2. میوه آبدار تابستانی- اما ، 
ولی- علف باید به دهنش شــیرین بیاید- 
درپنــاه ۱3. حرفی در الفبای التین- ترس 
و واهمه- کمک غذای گیاهــی ۱۴. بادام- 
دردناک- عرصه مسابقات بوکس ۱5. بازیکن 
ملی پوش اسبق تیم فوتبال پرسپولیس که 

بــه عنوان برتریــن هافبک هجومی پــس از انقاب 
انتخاب شد- رنگی از خانواده قهوه ای

  عمودی  افقی
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