
 برای درمان کرونا 
از فضای مجازی نسخه پیچی نکنید

 پلمب مجتمع های بلندمرتبه ناایمن 
در صورت بی توجهی به اخطارها

دادیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهدعنوان کردگفت وگوی قدس با پزشکی که کووید 19 را به زانو درآورد

از ابتدای ظهور کرونا تاکنون شمار قابل توجهی از 
پزشکان، پرستاران و اعضای تیم سالمت و مراکز 
درمانی نیز مانند سایر مردم به کووید19 مبتال و 
با این ویروس منحوس دست و پنجه نرم کرده اند 
حتی برخی از آنان جان خود را از دســت داده اند، 
بنابراین کرونا با کسی شوخی ندارد.باخبر شدیم 

دکتر مسعود خانی، مدیر ...

دادیار معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادســرای عمومی و انقالب مشــهد گفت: 
مجتمع هــا و ســاختمان های بلندمرتبه ناایمن 
در صورت بی توجهی بــه اخطارها و اقدام نکردن 
برای ایمن سازی این محل ها، پلمب می شوند.فرزاد 
بهشتی در نشســت مشترک هم اندیشی و تبادل 

نظر مسئوالن ارشد ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

حفظهویتبافتپیرامونحرمعزمسیاسیمیخواهد
تعطیلی 300 مطب 
در پی شکایت های 

مردمی 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

بوستان های 
مشهد دوباره 

بسته شدند
 معاون استاندار 

خراسان رضوی خبر داد

با ناقضان 
پروتکل های 

بهداشتی برخورد 
قانونی می شود

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در گفت وگو با قدس: 

.......صفحه 2 

یک مقام مسئول در سازمان 
دامپزشکی کل کشور:

مجوزیبرای
صادراتمرغخارجی

صادرنشدهاست

این روزها در هر محفلی که حاضر باشــیم محال است از کرونا 
حرفی به میــان نیاید و اتفاق های پیرامــون این ویروس نقل 
محافل نباشــد. مردم کوچه و بازار و حتی کودکان هم کرونا را 
می شناسند و در موردش حرف می زنند. طبیعی است که وقتی 
در جمع چند نفره پزشکان مسئول در سازمان نظام پزشکی و 
خبرنگاران آن هم در چنین شــرایطی قرار بگیری تقریباً همه 

چیز به سمت و سوی کرونا می رود...

س.......صفحه 3 
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ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد برابر مفاد 
شیوه نامه امور سرمایه گذاری ومشارکت 
شناس��ایی  ب��ه  نس��بت  ش��هرداری ها 
س��رمایه گ��ذار ب��ه روش مش��ارکت جهت 
تدقیق نقش��ه ه��ای اجرایی،آماده س��ازی 
نی��از  م��ورد  س��اخت های  زی��ر  واج��رای  
ش��هرک کا رآفری��ن گناباد ب��ه عنوان یک 
مجموع��ه صنعت��ی _کا رگاه��ی طب��ق طرح 
مصوب اقدام نماید. ل��ذا کلیه متقاضیان 
حقیق��ی و حقوقی واجدش��رایط می توانند 
جه��ت دریافت اس��ناد فراخوان ب��ه واحد 
سرمایه گذاری ومشارکت شهرداری گناباد 
مراجعه ویا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 05157222276تماس نمایند.

حسین زاده شهردار گناباد 
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 آگهی فراخوان 
شناسایی سرمایه گذار - نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه  شرکت جاده رانان شرق)سهامی 

خاص(شماره ثبت 5948  
ب��ا  ش��رکت  س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع 
دستورجلسه ذیل درساعت 10 صبح روز یکشنبه 
ش��رکت  قانون��ی   درمح��ل   99/05/26 م��ورخ 
واق��ع در ابتدای جاده فریمان  جن��ب پایانه بار 
مشهد تش��کیل میگردد.لذا بدینوسیله ازکلیه 
س��هامداران دعوت میگ��ردد درجلس��ه مذکور 

شرکت فرمائید. 
دستورجلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره
2-تصویب ترازنامه وصورتهای مالی سال98

3-انتخاب بازرس
4-تعیین روزنامه کثیراالنتشارودرج آگهی

ع هیئت مدیره  9
90
43
68

 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی نظام مهندسی 
معدن تحول و عدالت رضا

ب��ا توجه به اعالم اداره کل تع��اون ، کار و امور 
اجتماعی خراس��ان رضوی، باب��ت عدم برگزاری 
مجامع شرکتها جهت جلوگیری از شیوع بیماری 
کرونا ، مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت دوم  
این شرکت تعاونی  در مورخ  1399/05/16 لغو 

می گردد.
هیئت مدیره   ,ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  اطـالعـیه
نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان مدیریت 

درمان تامین اجتماعی 
به اطالع اعضای محترم می رساند جلسه مجمع عمومی 
عادی بط��ور فوق العاده نوبت اول در روز  پنجش��نبه 
م��ورخ 99/6/13 راس س��اعت 13/30 در مح��ل دفتر 
شرکت تعاونی واقع در بیمارستان 17 شهریور برگزار 
میگردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمی��م در این جلس��ه حضور بهم رس��انند.در ضمن 
تع��داد آرا وکالت��ی ه��ر عض��و حداکثر س��ه رای و هر 
ش��خص غیر عضو تنه��ا یک رای خواه��د بود.همچنین 
داوطلبین عضویت در س��مت ب��ازرس و هیئت مدیره 
می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 

دعوت به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه : 1-استماع گزارش بازرس و هیئت مدیره 
2-تصویب صورتهای مالی و نحوه تقسیم سود سال 98

3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
4- انتخاب بازرس��ین اصلی و عل��ی البدل برای مدت 
یکس��ال مال��ی و انتخاب اعض��ای اصلی و عل��ی البدل 

هیئت مدیره برای مدت 3 سال مالی
تذکر : اعض��ای متقاضی اعطای نمایندگ��ی می توانند 
حداکثر تا تاریخ 99/06/10 از ساعت 9 الی 13 به دفتر 

شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی
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 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
نام��ه مال��ی ش��هرداری ها  م��اده 4آیی��ن 
عملی��ات آم��اده س��ازی تامی��ن واج��رای 
زی��ر س��اخت های م��ورد نی��از ش��هرک کار 
آفری��ن گناباد رابرابر نقش��ه های اجرایی 
طبق طرح مصوب به بخش خصوصی واگذار 
نماید لذا کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی 
واجدشرایط می توانند جهت دریافت اسناد 
به امور مالی ش��هرداری گناباد مراجعه ویا 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع

99
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 مناقصه غیر نقدی شهرداری گناباد
نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
کمیته امداد امام خمینی )ره(  شماره ثبت 9908 تاریخ انتشار : روز یکشنبه مورخه 99/5/12

جلس��ه مجمع عمومی عادی فوق العاده س��الیانه نوبت اول تعاونی در روز دوش��نبه مورخ 1399/6/3 راس س��اعت 
14 در مح��ل اداره کل کمیت��ه ام��داد واقع در بلوار مدرس- م��درس 12 برگزار خواهد ش��د . از کلیه اعضاء 
محترم دعوت می ش��ود با همراه داش��تن مدارک عضویت در جلسه مجمع ش��رکت نمایند. اعضائیکه امکان 
حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
واگ��ذار نماین��د دراینص��ورت تع��داد آراء وکالت��ی هر عض��و حداکثر س��ه رای و هر فرد غیر عض��و یک رای 
خواه��د ب��ود . ضمنا اعض��اء متقاضی اعطا وکالت میتوانند به همراه وکیل مورد نظر از س��اعت 8 الی س��اعت 
12 روزش��نبه ت��ا مورخ��ه 1399/6/1 به دفتر تعاونی مراجع��ه نمایند تا پس از تائید وکال��ت نامه های مزبور 
برگه ورود به جلس��ه مجم��ع برای فرد نماینده صادر گردد. همچنین داوطلبان عضویت در س��مت بازرس��ی 
ش��رکت میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی جهت اخذ و تکمیل فرم کاندیداتوری و ارائه 
س��ایر مدارک مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نس��بت به انجام امور قانونی اقدام الزم بعمل آید .

دستور جلسه :  1- قرائت گزارش عملکرد سال 1398 تعاونی توسط هیئت مدیره و بازرس 
2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سال 1398 تعاونی شامل : عملکرد ، ترازنامه ، حساب سود و زیان 

تقسیم سود و سایر گزارشهای مالی تعاونی   3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
4- انتخاب بازرس / بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 

/ع هیئت مدیره - شرکت تعاونی مصرف کارکنان کمیته امداد 
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اداره کل انتقال خون خراس�ان رضوی در نظر دارد کاالهای خود به ش�رح مذکور و با 
جزئیات مندرج در اس�ناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)www.setadiran.ir( با ش�ماره مزایده 1099000069000001 به صورت الکترونیکی به 

فروش برساند.
مزای�ده:                                                           اس�ناد  دریاف�ت  مهل�ت   1399/5/11 ش�نبه  س�ایت:  در  انتش�ار  زم�ان 

شنبه 1399/5/21 ساعت 19/00
تاریخ بازدید: ش�نبه 1399/5/11 ساعت: 08/00 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 

سه شنبه 1399/5/21 ساعت 20/00
برن�ده:                                   اع�ام  زم�ان   10/00 س�اعت   1399/5/22 چهارش�نبه  بازگش�ایی:  زم�ان 

چهارشنبه 1399/5/22 ساعت 12/00

آگهی مزایده عمومی شماره 1099000069000001 شماره مزایده مرجع  99/1
 فروش سه دستگاه خودرو - نوبت دوم

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

قدس: نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی بر ضرورت رفع مشکل 
بیمه خبرنــگاران حتی با راهکاری متفــاوت از آنچه در حال حاضر 

پیش بینی شده، تأکید کرد.
دکتر سیدامیرحسین قاضی زاده در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه 
مطبوعات استان های خراسان رضوی افزود: خبرنگاران از جمله اقشار 
نخبه و تصمیم ســاز جامعه هستند و برای بیمه گروه های مختلف در 
سال های اخیر تدابیر خوبی اندیشیده شد که باید همه خبرنگاران نیز 

پس از احراز شغلی با هر شیوه و سازوکار مشخصی از تسهیالت بیمه 
برخوردار شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی همچنین خواستار 
تشــکیل تیم رسانه ای حقوقی و مطبوعاتی برای ارائه پیشنهاد جامع 
برای حمایت از اصحاب رسانه و پیش بینی درآمد پایدار و حمایت های 
معیشتی متناسب از خبرنگاران برای طرح در مجلس شورای اسالمی 

شد.

دکتر قاضی زاده افزود: برخی نمایندگان مجلس که سابقه مطبوعاتی 
دارند می توانند به عنوان پیشگام و پیشران حمایت از اصحاب رسانه 
مؤثر باشند و با احصای مسائل خبرنگاران و تدوین آیین نامه های جامع 
برای خبرنگاران در مجلس فعلی که عزم کار انقالبی و نشــاط باالیی 

دارد، نقش ایفا کنند.
وی همچنین از پیشنهاد خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی 

برای تشکیل فراکسیون رسانه در مجلس یازدهم استقبال کرد.

قدس: مدیرکل انتقال خون خراســان رضوی گفت: وضعیت ذخایر 
خونی در اســتان با توجه به شیوع کرونا و گرمی هوا با کمبود مواجه 
شده است.مجید عبداللهی افزود: در حال حاضر وضعیت ذخایر خونی 
در خراسان رضوی با توجه به شیوع کرونا و گرمی هوا با کمبود مواجه 
شده است به همین دلیل به همه گروه های خونی در استان نیاز فوری 
داریم و با اوج گیری مرحله دوم شیوع کرونا، نیاز به فراورده های خونی 
در استان افزایش یافته است.وی با بیان اینکه شیوع کرونا میزان اهدای 

خون در خراســان رضوی را از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 2۰ درصد کاهش داده است گفت: خراسان رضوی 
به ویژه شهر مشهد به علت حضور زائران و مسافران، سوانح جاده ای، 
انجام عمل های جراحی، بیماران هموفیلی و تاالسمی جزو استان های 
اول کشور از نظر مصرف فراورده های خونی به شمار می رود.عبداللهی 
از مجــاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا)ع( خواســت با 

حضور در پایگاه های اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند.

نایب رئیس مجلس در دیدار با هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی: 

مشکل بیمه خبرنگاران باید رفع شود
نیکوکاران بخوانند

نیاز فوری به تمامی گروه های خونی در خراسان رضوی



عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در گفت وگو با قدس: 

حفظهویتبافتپیرامونحرمعزمسیاسیمیخواهد
مهدی کاهانی مقدم: تخریب بافت تاریخی 
پیرامــون حرم مطهر امام رضا)ع( که به بهانه 
توســعه و بهســازی از اوایل دهــه۵۰ آغاز و 
در طول زمان به ســاخت بناهــای مدرن و 
بلندمرتبه منجر شــد؛ تا جایی پیش رفت که 
امروزه عالوه بر تخریــب ده ها بنای فرهنگی 
و تاریخــی اطــراف حــرم مطهــر، اصالت و 
ارزش های ایرانی اســالمی مبلمان شــهری 

مشهدالرضا نیز از بین رفته است.
این اتفــاق هر چند از همان ابتدا مورد انتقاد 
دغدغه منــدان، کارشناســان حــوزه میراث 
فرهنگی، معمــاری و شهرســازی و بزرگان 
حوزه دین، هنر، فرهنگ و تاریخ و دلســوزان 
بســیاری در ســطوح مختلــف اجتماعی و 
حکومتی قرار داشــته اســت امــا به ویژه از 
دهه 8۰ شمســی، تخریب حداکثری، محور 
عملیاتی مجریان طرح نوسازی بافت پیرامونی 
حرم مطهر شد و با اجرای آن، بدون توجه به 
ضوابط و مصوبات باالدستی، بخش مهمی از 
میراث ملموس )بناها و مسیرهای تاریخی( و 
ناملموس)آیین هــا و روابط اجتماعی( نابود و 
محالت تاریخی هسته مرکزی شهر با برج های 
مدرن تجــاری، هتل هــا و ســاختمان های 
بلندمرتبــه جایگزین شــد؛ در حالی  که این 
کالنشــهر می توانست با بهسازی محیطی، به  
عنوان نماد یک شهر تاریخی اسالمی شیعی 

معرفی شود.
چندی پیــش 23۰ نفر از نمایندگان مجلس 
در نامه ای به مقام معظم رهبری، خواســتار 
راهنمایی ایشان درباره موضوع بافت پیرامون 
حرم امام رضا)ع( شــدند. در بخشــی از این 
نامه با اشــاره به دســتورات صریح و مکتوب 
مقام معظم رهبری در فروردین ســال 8۶ به 
اســتاندار وقت، آمده اســت: »مشهدالرضا به 
 عنوان قطب فرهنگی جهان اسالم و پایتخت 
معنوی ایران اســالمی، یکــی از کانون های 
چالش بین الگوی پیشــرفته اسالمی ایرانی 
و الگو های توســعه ای منهای هویت و عدالت 
بوده است؛ اجرای دقیق و کامل این دستورات 
می توانست طی ۱3 ســال گذشته از تضییع 

گسترده حقوق شرعی و قانونی 
جمعیت بزرگی از مجاوران حرم 
کند  جلوگیری  رضــوی  مطهر 
و مانع  از تــاراج هویت معنوی 
مطهر  حــرم  پیرامونی  بافــت 
امام رضــا)ع( و لطمه به اعتماد 
عمومی و سرمایه اجتماعی نظام 

شود«.
نماینــدگان همچنین در ایــن نامه آورده اند: 
»همین جریان خسارت ســاز، مصالح زیست 
 محیطی پایتخت معنوی کشور را نیز با وجود 
هشــدار ها و نهی صریــح حضرت عالی مورد 
تهدید قرار داده اســت. متأسفانه در ماه های 
اخیــر هم افزایی غافالنه یــا متعمدانه برخی 
عناصر و مراکز و ایســتادگی در برابر مصوبه 
قانونی شــورای عالی شهرســازی و معماری 
کشــور، نور امیدی را که برای اصالح برخی 
کج رفتاری های دو دهه گذشــته روشن شده 
اســت، تهدید می کند. ایســتادگی در برابر 
قانون دانان قانون شکن که به دنبال خم کردن 
قانون و افزایش اختیــارات غیرقانونی خود و 
تداوم انفاذ الگو های بی هویت توسعه و صیانت 
از منافع عده ای قلیل به ضرر عامه مردم و نفی 
هویت تمدنی مشــهدالرضا هستند، با تصریح 
تحکیم  نورانــی حضرت عالی  منویات  مجدد 

خواهد شد«.
در همیــن رابطه طی گفت وگویی با مهندس 

عضــو  بهشــتی،  ســیدمحمد 
فرهنگی  میراث  عالی  شــورای 
و گردشــگری بــه واکاوی این 
وی  پرداخته ایــم؛  موضــوع 
کــه دانش آموختــه معمــاری 
و شهرســازی دانشــگاه شهید 
پیوســته  عضــو  و  بهشــتی 
فرهنگســتان هنر اســت، نامه 
نماینــدگان به مقام معظم رهبری را نمایانگر 
عزم و اراده وکالی مجلس برای ایســتادگی 
در برابــر قانون گریزانی می دانــد که هویت 
تاریخی و مذهبی مشــهد مقدس را به سمت 
اضمحالل و نابودی سوق داده اند.وی با اشاره 
بــه فعالیت هایی که طی چند دهه گذشــته 
به اسم توســعه و بهسازی اطراف حرم مطهر 
امام رضا)ع( صورت گرفته است، خاطرنشان 
می کند: در طول سال هایی که فعل  و انفعاالت 
اطراف حرم مطهر امام رضا)ع( در جریان بود، 
عده زیادی از دغدغه مندان و دلسوزان به این 
فعالیت ها معترض بودند اما در مقابل، مقاومت 
شــدید مدیران بومی و مسئوالن مشهد را در 
برابــر این اعتراض ها شــاهد بودیم که تالش 
بسیاری کردند مصوبه شورای عالی شهرسازی 
و معماری کشــور را نادیده گرفته و حکم لغو 

این مصوبه را از دیوان عدالت اداری بگیرند.
رئیس ســابق پژوهشــگاه میــراث فرهنگی 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع  دســتی و 

گردشگری اضافه می کند: متأسفانه اقدام های 
صورت گرفته در این عرصه تاکنون بیشــتر 
رویکــردی ســوداگرانه داشــته و مدیران و 
مســئوالن وقت بدون توجه به هویت و تمام 
ریشــه و اصالت و ارزش هایی که می بایست 
به ویژه در اطراف حرم مطهر حفظ می شــد، 
عماًل با ساخت و ســازهای بی هویت، منطقه 
را شخم زده و یادگاری تلخ برای آیندگان به 

جا گذاشتند.
ســیدمحمد بهشــتی حاصل این اتفاق ها را 
زخمــی عمیق بــر پیکر شــهر به خصوص 
پیرامون حرم مطهر امام هشــتم)ع( عنوان 
و ابــراز امیدواری می کند: بــا پیگیری های 
دلســوزانه نمایندگان مجلــس و مدیران و 
مســئوالن کنونی، این زخــم تا حد زیادی 
آن  عمیق تــر شــدن  از  و  یافتــه  التیــام  
جلوگیری شــود، گو اینکــه در هر صورت 
حتی اگر ایــن زخم التیام هــم بیابد، داغ 
آن باقــی خواهد مانــد.وی در همین حال 
با تأکید بر اینکــه اقدام های صورت گرفته 
تاکنون با دســتورات صریح و فرمایشــات 
رهبری فاصله بســیار داشــته است، متذکر 
می شود: آنچه مسلم اســت اینکه نمی شود 
و نمی بایســت مقابــل قانون ایســتاد؛ اما 
تجربه عملکرد گذشــته مدیران در مشــهد 
نشــان داد که با وجود متولی بودن شورای 
عالی شهرســازی و مصوبــه آن  که ضوابط 
قانونــی فعالیت در اطراف  و چارچوب های 
حرم مطهر امام رضا)ع( را مشــخص کرده 
اســت، آن ها بدون توجه به این الزام ها، به 
اقدام های سوداگرانه خود پرداخته و تمامی 
موازین قانونی و شرعی را زیر پا گذاشتند.

وی با بیان اینکه تغییر رویه گذشــته و التیام 
زخم هایی که بر پیکر مشــهدالرضا)ع( ایجاد 
شــده اســت، تنها با عزم و اراده ای سیاسی 
امیــدواری می کند:  ابراز  امکان پذیر اســت، 
تالش نمایندگان مجلس و پیگیری های آنان 
زمینــه تحقق این مطالبه بحق دلســوزان و 
عالقه مندان به تاریخ و فرهنگ ایرانی اسالمی 

را فراهم سازد.

 گفت وگوی قدس 
با پزشکی که کووید 19 را به زانو درآورد

 برای درمان کرونا •
از فضای مجازی نسخه پیچی نکنید

از  محمــدی:  پروین 
کرونا  ظهــور  ابتــدای 
قابل  شــمار  تاکنــون 
توجهــی از پزشــکان، 
تیم  اعضای  و  پرستاران 
سالمت و مراکز درمانی 
نیز مانند سایر مردم به 

کووید۱9 مبتال و با این ویروس منحوس دســت و پنجه نرم 
کرده انــد حتی برخی از آنان جان خود را از دســت داده اند، 
بنابراین کرونا با کسی شوخی ندارد.باخبر شدیم دکتر مسعود 
خانی، مدیر ســختکوش بیمارستان شــهید کامیاب مشهد 
که ســال ها در جبهه حق علیه باطل جنگیــده و این بار به 
جنگ با ویروس کرونا رفته، پس از یک ماه درمان و بستری، 
خوشبختانه بهبود یافته و به محل کار خود بازگشته است تا 

خدمت به بیماران را در جبهه سالمت ادامه دهد.
گفت وگو با دکتر خانی به عنوان کسی که هم پزشک است و با 
بیماران زیادی روبه رو بوده و هم بیماری کرونا را تجربه کرده و 
آن را شکست داده می تواند برای پیشگیری ما از ابتال به کرونا 

مفید و مؤثر باشد، پس با هم می خوانیم.

کروناقویترازبیماریهایدیگرس
به اعتقاد مدیر بیمارستان سوانح شهید کامیاب مشهد بیماری 
کرونا بســیار قوی است و بیشــتر از بیماری های دیگر اذیت 
می کند. از این رو بهتر است اگر بیمار به نوع خفیف یا متوسط 
بیماری مبتال شده و باید در منزل درمان شود پیش از هر چیز 
اســترس و نگرانی را از خود دور کند.اگر حالش بدتر می شود 
و به یک پزشــک دسترســی دارد او را انتخاب )پزشک معالج 
همیشگی یا پزشک خانواده یا...( و زیر نظر همان پزشک مداوا 
را ادامه دهد و از این شاخه به آن شاخه نرود و نظرات مختلف 
را در درمان خــود دخالت ندهد. زیرا با توجه به تیپ بیماری 
کرونا و شــخصی که مبتال می شود بیماری فرق می کند و به 
راحتی یک پزشک می تواند آن را کنترل نماید، مگر اینکه عالیم 
شدید و نیاز به بستری در بیمارستان باشد که تبعاً مراقبت های 

بیمارستانی در مرکز درمانی برای بیمار انجام خواهد شد.

فضایمجازیممنوعس
دکتر خانی به پیام های نامعتبر پزشــکی در فضای مجازی 
اشــاره و خاطرنشان می کند: در زمانی که بیمار زیر نظر یک 
پزشک اســت به هیچ وجه نباید از روش های درمانی فضای 
مجازی استفاده و تداخل در روند درمانی خود ایجاد کند و اگر 
حتی همکاران پزشک ما بعضاً در فضای مجازی می گویند به 
نظر من فالن قرص را بخورید یا نخورید اصالً توجه نکنند و 

بهبودی خود را به تأخیر و خطر نیندازند.
چون من به عنوان یک پزشــک که سال ها در مراکز درمانی 
متفاوت مشــغول به درمان بیماران بوده و خود نیز کرونا را 
تجربه کرده ام معتقدم با توجه به تیپ بیماری فرد، عالیمی 
که دارد، بیماری های زمینه ای که داشــته و یــا... درمان ها 
متفاوت خواهد بود که هر پزشــکی که بیمار زیر نظر اوست 

بهتر می تواند پروتکل درمانی مناسب را انتخاب و اجرا کند.

تأثیرروحیهخوبدردرمانکروناس
وی بــا بیان اینکه بیماری کرونا فازهای متعددی را در بیمار 
طی می کند، تصریح می کند: در طــول کرونا بیمار فازهای 
مختلفی را سپری می کند و دچار افسردگی و ناامیدی می شود 

که داشتن روحیه قوی برای بهبودی بسیار مؤثر است. 
بنابراین بهتر است بیمار روحیه قوی داشته باشد و به خودش 

انرژی بدهد و هرگز ناامید نشود و در برابر کرونا کوتاه نیاید.
مســئله دیگر که خیلی مهم اســت اینکه در زمان بیماری 

فعالیت خود را به حداقل برساند.
تلفن همــراه خود را خاموش کند و در مدت درمان پاســخ 
احوالپرســی و... را ندهد زیرا صحبت کردن انرژی بیمار را به 
شدت کم می کند و روند درمان را با تأخیر روبه رو خواهد کرد.

سنگتمامسیستمدرمانس
دکتر خانی به ظرفیت باالی حوزه سالمت در مشهد اشاره و 
می گوید: کرونا بار سنگینی به دوش سیستم بهداشت و درمان 
گذاشته و انصافاً تا جایی که امکان داشته حتی کارکنانی که 
مبتال به کرونا و زیر ســرم بودند بــاز هم به بیماران خدمت 
داده انــد و اکنون هم با تمام امکانات در کشــور به خصوص 
مشــهد با تمام توان خدمات الزم را به بیماران کرونایی ارائه 
می دهند و با وجود وضعیت قرمز و شرایط سخت هیچ بیماری 

از خدمات الزم محروم نشده است.
از این رو همکاری مردم و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
توسط همه افراد جامعه می تواند به پیشگیری از ابتال به کرونا 

کمک کند و مقابله با کووید۱9 را میسر سازد.

همکاریخیرانس
مدیر بیمارســتان شهید کامیاب مشهد از حضور و مشارکت 
خیران و اعضای شــورای مشــارکت های مردمی این مرکز 
درمانی در کمک به بیمــاران کرونایی قدردانی کرد و گفت: 
با اینکه در شــرایط فعلی کمک ها ضعیف تر شده اما خیران 
کمک های زیادی تاکنون به بیمارســتان و بیماران کرونایی 
داشته اند به طوری که عالوه بر کمک در پروژه های این مرکز 
با راه اندازی همراه سرای بیمارستان و پذیرش همراهیان بیمار 
که اغلب تصادفی و بی جا و مکان هستند تاکنون کمک زیادی 
به بیماران کرده اند. در حال حاضر نیز حتی می توانند صدقه 
جاریه خود را به حساب بیمارستان واریز کنند تا برای بیمارانی 
که واقعاً نیازمند هســتند و قدرت تأمین هزینه های درمانی 

خود را ندارند استفاده شود.

بوستان های مشهد دوباره بسته شدند•
قدس: معــاون خدمات 
شــهرداری  شــهری 
توجه  با  مشــهد گفت: 
به تــداوم وضعیت قرمز 
همه گیر  ویروس  شیوع 
کرونا، بوستان ها در این 
کالنشهر از ۱۱ مرداد ماه 
تا اطالع بعدی تعطیل خواهند بود.مهدی یعقوبی افزود: بر این 
اساس »محوطه بازی کودکان، وسایل بدنسازی، سرویس های 
بهداشتی، نمازخانه و آبخوری« موجود در همه بوستان های 
مشــهد غیرفعال و با نوارهای زردرنگ هشداردهنده محصور 
شــده اند.وی بیان کرد: همچنین از حضور و اتراق شهروندان 
مشهدی در محوطه همه بوستان های این کالنشهر جلوگیری 
می شود.معاون شهردار مشــهد ادامه داد: در این میان فقط 
گذرگاه پیرامونی »پارک ملت« این شــهر در حاشیه بیرونی 
آن برای ورزش های انفرادی شهروندان البته با رعایت دقیق و 

کامل موازین بهداشتی باز خواهد بود.

معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد
با ناقضان پروتکل های بهداشتی •

برخورد قانونی می شود
ایرنا: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی به اهمال برخی افراد در رعایت موازین بهداشــتی در 
اجتماع و خطرآفرینی آن ها برای ســالمت عمومی اشــاره و 
بیان کرد: تمهیداتی اندیشیده شده تا با افراد متخلفی که به 
طور عمدی پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند برخورد 
قانونی صورت گیرد.حسن جعفری روز گذشته پس از نشست 
ستاد اســتانی مقابله با ویروس کرونا در خراسان رضوی در 
جمع خبرنگاران افزود: به زودی شــیوه نامه برخورد قانونی و 
بازدارنده با چنین افرادی ابالغ می شــود.وی ادامه داد: شیوه 
برخورد بــا افراد متخلف در رعایت پروتکل های بهداشــتی 
پیش تر به حوزه های اداری ابالغ و باالترین حد برخورد یعنی 
اخراج کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند نیز 
در شیوه نامه قید شده و حتی با مدیر دستگاه محل تخلف هم 
برخورد قانونی صورت می گیرد.جعفری همچنین به 2۰ درصد 
موارد ابتال به بیماری کووید۱9 در تجمع افراد در بوستان ها 
و فضای سبز شهری اشاره و تأکید کرد: شهروندان بهتر است 
با خودداری از حضور در این اماکن به کاهش شــیوع ویروس 
کرونا کمک کنند.وی گفت: بالفاصله پس از مصوبه کمیسیون 
نظارت ستاد استانی مقابله با کرونا و ابالغ آن، با همه افرادی 
که بــدون رعایت پروتکل های بهداشــتی در اماکن عمومی 

حضور می یابند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 

مدیر کل تعاون خراسان رضوی به قدس خبر داد
ثبت پرداخت 600 میلیون تومان •

تسهیالت کرونا به فعاالن صنایع دستی
 ۶۰۰ پرداخت  علیپور: 
میلیون تومان تسهیالت 
ویــژه دوران کرونــا به 
دســتی  صنایع  فعاالن 
توســط بانک های عامل 
در سامانه کارا ثبت شده 
اســت. مدیر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراســان رضوی بــا بیان این مطلب به 
خبرنگار ما گفت: تا نهم مرداد ماه، 4۰3 نفر در رســته تولید 
و توزیع صنایع دستی در سامانه کارا نام نویسی خود را برای 
دریافت تســهیالت کرونا تکمیل کرده اند که با کارکنان خود 
شامل 84۱ فعال صنایع دستی می شوند که جمع درخواستی 
آن ها نیز حــدود 9 میلیارد تومان اســت. همچنین هر نفر 
خویش فرمای حوزه صنایع دســتی می تواند مبلغ ۶ میلیون 
تومان تســهیالت با نرخ ۱2 درصد بــا دوران بازپرداخت از 
آخر آبان ســال جاری و به مدت دو سال دریافت کند.محمد 
ســنجری در ادامه افزود: فعاالنی که در حوزه تولید و توزیع 
صنایع دســتی به عنوان کارفرما مشــغول بوده و تعدادی از 
هنرمندان این رشته ها را به عنوان کارکنان خود در سازمان 
تأمین اجتماعــی بیمه کرده اند، می توانند بــا کد کارگاهی 
خود به ازای هــر یک از کارکنان مبلــغ ۱2 میلیون تومان 
تســهیالت دریافت کنند و تأیید اطالعــات آن ها در تطبیق 
با بانک اطالعات ســازمان تأمین اجتماعی انجام می شــود. 
همچنین افراد خویش فرما و فاقد بیمه بر حسب دستورالعمل 
این تسهیالت و براساس فهرست اسامی مورد تأیید دستگاه 
اجرایی متولی یعنی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه 

می شود در سامانه کارا نام نویسی کنند.
وی در خصوص اخبار منتشر شده درباره »اعطای وام ۵۰ میلیونی 
مشاغل خانگی« نیز اظهار می دارد: اطالق عنوان وام ۵۰ میلیونی 
به تسهیالتی که از محل مشاغل خانگی پرداخت می شود عنوان 
درســتی نبوده و گمراه کننده اســت؛ چراکه برای فعالیت های 
مشاغل خانگی در شکل مســتقل، با بررسی تمام جهات برای 
رشته های مختلف مشاغل خانگی؛ مبلغ تسهیالت براساس نظر 
اولیه دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز مشاغل خانگی متفاوت 
است. همچنین ۵۰ میلیون تومان سقف این تسهیالت به صورت 
فردی اســت. به عالوه قرار نیست تمام نقدینگی مورد نیاز یک 
شغل خانگی از طریق تسهیالت تأمین شود و الزم است شخص 

متقاضی نیز آورده داشته باشد.
سنجری در ادامه تأکید می کند: سهم استان از منابع تسهیالت 
قرض الحسنه مشاغل خانگی طی ســال جاری و سال گذشته 
نســبت به منابع ســال 97 که ۶4 میلیارد تومان بوده کاهش 
چشــمگیری یافته و به مبلغ ۱۰ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان 
در سال 98 و همچنین ۱2 میلیارد تومان در سال جاری رسیده 
است. بنابراین اتخاذ تدابیری برای حداکثر بهره وری ایجاد اشتغال 
پایدار با منابع یاد شده ضروری به نظر می رسد. همچنین اولویت 
برای پایداری بیشتر اشتغال و هدایت منابع به سمت رشته ها و 
زمینه های ایجاد اشتغال خانگی بیشتر و ارزان تر است. از همین 
رو پشتیبانی از مشاغلی که کمتر مشکالت بازاررسانی محصوالت 
و تهیــه مواد اولیه را دارند مورد توجه قرار گرفته اســت. به هر 
حال شرایط پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی در سال جاری با 
عنوان مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی اشتغال استان 
در پایــگاه اینترنتی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان 
رضوی و در قسمت دبیرخانه کارگروه اشتغال درج شده و قابل 

دریافت برای همگان است. 
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فضای مجازی: 

حسین پورحســین: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی با اشــاره به ظرفیت تعاملی شــبکه شاد و ضرورت 
اســتمرار آن در ســال تحصیلی آینده گفــت: آموزش و 
پرورش اســتان تابع تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا 
در بازگشایی مدارس اســت.خدابنده افزود: برای آغاز سال 
تحصیلی سه ســناریو پیش بینی کرده ایم؛ در مناطق قرمز 
کالس ها به صــورت مجازی و از طریق شــبکه اجتماعی 
دانش آموزان )شاد( پیگیری خواهند شد، در مناطق سفید 
کالس ها به شیوه حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی  استمرار خواهد داشت. در مناطق 
زرد، کالس های آن دســته از مدارســی که امکان رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعــی در آن ها وجــود دارد، به صورت 
حضوری برگزار خواهند شد و در سایر مدارس دانش آموزان 
به دو گروه الف و ب تقسیم خواهند شد تا به منظور رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی دانش آموزان 

نیمی از روزهای هفته را در منزل به صورت آموزش مجازی 
و نیمی از هفته را در کالس های درس و به صورت حضوری 

آموزش ببینند.
وی در ادامه فعالیت بدون مجوز ۱34 مدرسه مسجدمحور 
را یکی از دغدغه های آموزش و پرورش اســتان دانســت و 
افزود: تمامی تمهیدات الزم برای اعطای مجوزهای الزم به 
این مدارس مهیاست اما هیچ گونه اقبالی از سوی مؤسسان 
این مدارس دیده نمی شــود.مدیرکل نوســازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان خراســان رضوی هم گفت: در سال 
جــاری با تالش هــای صورت گرفته 493 پــروژه در قالب 
هزار و 7۰۰ کالس درس در استان به بهره برداری می رسد 
 که بیشــتر این پروژه ها تــا پیش از آغاز ســال تحصیلی

۱4۰۰-۱399 تحویل داده می شوند.
جاسم حســین پور افزود: در ســال تحصیلی جدید پروژه 
۱2 هزار مترمربعی و 48 کالســه »ســپهبد شهید قاسم 

سلیمانی« به عنوان بزرگ ترین مجتمع آموزشی که تاکنون 
در اســتان ساخته شــده است در حاشیه شــهر مشهد به 

بهره برداری می رسد.

هاشم رسائی فر: این روزها در هر محفلی که حاضر باشیم 
محال اســت از کرونا حرفــی به میان نیایــد و اتفاق های 
پیرامون این ویروس نقل محافل نباشد. مردم کوچه و بازار 
و حتی کودکان هم کرونا را می شناسند و در موردش حرف 
می زنند. طبیعی است که وقتی در جمع چند نفره پزشکان 
مسئول در سازمان نظام پزشــکی و خبرنگاران آن هم در 
چنین شــرایطی قرار بگیری تقریباً همه چیز به ســمت و 

سوی کرونا می رود.

13شهیدخدمتبرایکادردرمانمشهدس
دکتر علی بیرجندی نژاد، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد 
در نشســتی خبری که دیروز برگزار شد در پاسخ به پرسش 
قدس در خصوص میزان ابتالی پزشکان و کادر درمانی مشهد 
به ویروس کرونا از ابتدا و شهدای کادر درمان گفت: تعداد 2۰۰ 
 نفر از کادر درمان اعم از پزشــک، پرستار، بهیار، کمک بهیار 
و غیره در پیک اول کرونا درگیر این ویروس شدند اما از میزان 

ابتالی همکاران در پیک دوم آمار دقیقی نداریم. 
وی در ادامه اظهار کرد: از زمان شیوع کرونا تاکنون ۱3 نفر از 
کارکنان خدمتگزار در کادر درمان از پزشک و پرستار و غیره به 
شهادت رسیدند که همگی طبق فرمایش مقام معظم رهبری 

جزو شهدای خدمت هستند. 
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در مورد اینکه آیا مراحل 
اداری نام نویســی جان باختگان کادر درمان به عنوان شهید 
تاکنون به انجام رســیده اســت، اظهار داشت: همان طور که 
عنوان شــد با عنایتی که مقام معظم رهبری داشــتند تمام 
عزیزانی که جان خود را در این راه از دســت داده اند شــهید 
محسوب می شوند اما اینکه روال اداری این موضوع طی شده 
باید عنوان کنیم که این موضوع از مباحث کشــوری است و 
زمان می برد تا مراحل اداری آن طی شــود اما باید بگوییم که 
تاکنون جلساتی با حضور دوستان بنیاد شهید برگزار شده و 
این مباحث مطرح شده است که امیدواریم هر چه زودتر این 

موضوع قطعیت پیدا کند.

کروناهمچنانبیداروس
دکتر بیرجندی نژاد همچنین در پاســخ به پرسش دیگری 
از قدس در خصوص ادعای برخی از پزشکان برای استفاده 
از برخــی از داروها برای درمان و بهبودی بیماران کرونایی 
در مــدت زمانی کوتــاه گفت: آنچه به طــور قطع و یقین 
می توان گفت اینکه هنوز دارویی که بشود به عنوان درمان 
کرونــا تجویز کرد وجود نــدارد و همه چیز فعــاًل بر پایه 
پیشــگیری هایی است که از ابتدا مد نظر بوده است. بیشتر 
داروهایی که برای بیماری کرونا تجویز می شــود مربوط به 
بیماری های دیگر و در واقع یکســری داروهای ضدویروس 
مانند ایمنوگلوبین است. اینکه برخی ها مدعی درمان چه با 
روش مدرن یا ســنتی هستند به هیچ عنوان سندیت ندارد 

و قابل اتکا نیست.

افزایش7درصدیتعرفههایپزشکیس
رئیس ســازمان نظام پزشکی مشهد در پاسخ به پرسشی در 
مورد شرایط تعرفه های خدمات پزشکی عنوان کرد: در بحث 
تعرفه گذاری های خدمات پزشکی یکسری مراحل طی شده و 
یکسری طی نشده است، تعرفه ها در آیتم های مختلف متفاوت 

است اما به طور میانگین 7 درصد افزایش داشته است.

وی مدعی شــد: در خصوص جمع آوری پسماندهای پزشکی 
افزایش ۱۰۰ درصدی داشته ایم؛ چرا که شهرداری ۱۰۰ درصد 

تعرفه دفن این زباله ها را افزایش داده است.
افزایش هزینه ها رشدی 2۰۰ تا 3۰۰درصدی داشته است که 
اگر این افزایش ها از طریق تعرفه خدمات جبران نشــود ادامه 

فعالیت بسیاری از مراکز درمانی دچار مشکل می شود.

تعطیلی300مطبدرسال98س
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به نظارت و رصد 
واحدهای نظارتی سازمان نظام پزشکی بر تخلفات تعرفه ای در 
مراکز درمانی، اظهار کرد: در مبحث تخلفات پزشکی گزارش 
تخلف نسبت به گذشته بسیار محدود شده که از همان میزان 
شکایتی که به سازمان در سال گذشته شده، 4۰ درصد منجر 
به صدور کیفرخواست شد و ۶۰ درصد دیگر از شکایت ها منجر 
به تبرئه شــده اســت اما در مجموع 3۰۰ مطب در سال 98 

تعطیل شده اند.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در واکنش به این موضوع 
که با وجود ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی در شرایط 
فعلی باز هم شــنیده می شود در برخی از کلینیک ها این کار 
صــورت می گیرد، گفت: از ابتدای شــیوع کرونا به جز مدت 
کوتاهی که انجام اعمال جراحی زیبایی انجام می شد در سایر 
روزها انجام این عمل ها ممنوع اســت و در صورت وجود این 
قضیه اگر مواردی هست مردم می توانند آن را گزارش کنند تا 

برخورد مقتضی صورت پذیرد.
دکتر بیرجندی نژاد در مورد نظارت بر مســائل ایمنی مراکز 
درمانی مشهد برای جلوگیری از تکرار حادثه سینا اطهر تهران 
در مشهد گفت: برای اینکه مراکز درمانی بتوانند مسائل ایمنی 
را رعایــت کنند مجبور به افزایش تعرفه ها هســتند؛ چرا که 
استانداردسازی و به روز کردن تجهیزات نیاز به هزینه دارد در 
عین حال کنترل و بازدیدهای دوره ای توســط سازمان نظام 
پزشکی انجام می شود و ما نیز همراستا با شهرداری مشهد بر 

این موضوع تأکید داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی  برای سال تحصیلی جدید خبر داد

برگزاری مجازی کالس ها در مناطق قرمز

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد خبر داد
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بسته شدن منافذ سوءاستفاده برخی •

کارمندان از مرخصی استعالجی کرونا
 - آنالیــن  قــدس 
گروه  مدیر  رضاطلبی: 
اطالع رســانی بیمــاری 
علوم  دانشگاه  کووید۱۹ 
گفت:  مشــهد  پزشکی 
منافذ سوءاستفاده برخی 
مرخصی  از  کارمنــدان 

استعالجی کرونایی بسته شده است. حمیدرضا رحیمی در 
گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: دستگاه های  اجرایی  که 
مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت در مورد بیماری کرونا  
که ســازمان امور اداری و استخدامی آن را ابالغ کرده است 
عمل نکنند، مسئولیت تأیید مرخصی های استعالجی کرونایی 

کارمندان خود را باید برعهده بگیرند.
وی تصریح کرد:این دســتورالعمل بــه طور واضح چگونگی 
تأیید استعالجی ناشی از بیماری کرونا و تأیید پزشک معتمد 
به منظور تأیید و صدور مرخصی اســتعالجی  و همچنین 

چگونگی نحوه بازگشت به کار را اعالم کرده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد افزود: کارمندانی 
می توانند از مرخصی اســتعالجی به دلیــل ابتال به ویروس 
کرونا اســتفاده کنند که تست PCR مثبت  دارای کدملی را 
داشته باشــند،  زیرا کد ملی و مشخصات  کارمندان بخش 
دولتی و خصوصی  که تســت های کرونا آن ها  مثبت اعالم 
می شود  از تاریخ ۱۹خرداد ماه از سوی این دانشگاه به صورت 
محرمانه در اختیار معاون توسعه مدیریت و منابع  استانداری 

خراسان رضوی قرار داده می شود.
 رحیمی ادامه داد: از این رو اگر فردی با هدف سودجویی 
و به منظور اســتفاده از مرخصی استعالجی خواسته باشد 
تست مثبت تقلبی کرونا ارائه دهد از طریق بررسی کدملی و 
نمونه آزمایش وی در  آزمایشگاه مورد نظر،  ارزیابی صورت 
خواهد گرفــت، زیرا از نمونه هایی که در آزمایشــگاه های 
تســت کرونا وجود دارد یک نسخه نیز در اختیار دانشگاه 
علوم پزشکی قرار دارد و نتیجه روزانه آزمایش های کرونایی 
هر آزمایشــگاه به تفکیک مثبت و منفی به صورت مستند 

وجود دارد.
رحیمی در پاسخ به این پرسش که چرا در مبادی ورودی شهر 
مشهد مواردی نظیر تب سنجی و اعمال برخی محدودیت ها 
انجام نمی شود، تصریح کرد: در مورد تب سنجی اثبات شد که 
عالمت غالبی در تابســتان نیست، از این رو انجام آن در این 
فصل غیرضروری است. در مورد اعمال محدودیت در مبادی 
ورودی به مشهد نیز ما نظر کارشناسی خود را به استانداری 
خراسان رضوی ارائه کرده ایم، اما تصمیم گیری با ستاد مقابله 

با کرونای استان است.

مرگ 6 نفر در سبزوار بر اثر کرونا•
قدس: 6 نفر طی دو روز 
گذشته در سبزوار بر اثر 
کرونا جان باختند. مدیر 
روابط عمومی دانشــگاه 
علوم پزشــکی سبزوار با 
اعــالم این خبــر گفت: 
براســاس آخریــن آمار 
جان باختگان  مجمــوع 

کرونایی تا به امروز در سبزوار به ۹۰ نفر رسید.
باقرزاده افزود: این در حالی اســت که تعداد مرگ ناشــی از 
کرونا در غرب خراسان رضوی در ماه های اردیبهشت و خرداد 

۱۰نفر بود.
وی گفت: طی دو روز گذشته ۱۳بیمار جدید مبتال به کرونا 
در ســبزوار و شهرستان های تابعه شناسایی شدند که با این 
تعداد مجموع مبتالیان تا به امروز در غرب خراسان رضوی به 

یک هزار و ۲۲۴ نفر رسیده است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تأکید کرد: به 
جد از مردم می خواهیم از تردد در اماکن عمومی خودداری کنند .

رئیس دامپزشکی بشرویه:
بیش از 90رأس دام سبک و سنگین •

بین نیازمندان توزیع شد
بشرویه ـ خبرنگارقدس: 
دامپزشــکی  رئیــس 
 شهرستان بشرویه گفت:
 در عیــد قربان امســال 
ســبک  دام  ۲۵۰رأس 
در  گاو  رأس  پنــج  و 
شــهرداری  کشــتارگاه 

بشــرویه ذبح شد که از این تعداد بیش از ۹۰ رأس دام برای 
محرومان هزینه شد.

دکتــر عبدی افــزود: طــی اطالعات  بدســت آمــده از 
مسئوالن خیریه های باب الحوائج )ع( ، علی بن ابیطالب)ع(، 
مرکز نیکــوکاری حجه بن الحســن)عج( و کمیتــه امداد 
امام خمینی)ره( در روز عیدسعید قربان بیش از ۹۰ رأس دام 
سبک و سنگین قربانی شده و بین مددجویان تحت پوشش 

و نیازمندان توزیع شد. 

اقدامی مجرمانه در پارک ملی تندوره 
 شکارچیان متخلف •

دنده محیط بان را شکستند !
خبرنگاران:  باشگاه 
مدیرکل حفاظت محیط 
خراسان رضوی  زیست 
گفت: محیط بان پارک 
ملی تندوره از ســمت 
غیرمجاز  شــکارچیان 
بــه شــدت مجــروح 
شــده اســت.تورج همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوی گفت: جمعه گذشته مأموران یگان حفاظت 
پارک ملی تندوره در پی دریافت گزارشــی مبنی بر حضور 
شــکارچیان غیرمجاز در منطقه، با کمیــن و ردزنی برای 

دستگیری متخلفان وارد عمل شدند.
وی افزود: مأموران درصدد متوقف ســاختن یک دســتگاه 
موتورسیکلت با دو سرنشین شــدند که یک قبضه اسلحه 
خفیــف غیرمجاز و الشــه دو رأس قوچ وحشــی را حمل 
می کردند، ولی متأسفانه سرنشــینان موتور با محیط بانان 
درگیر شده و با توهین و تمرد به یکی از محیط بانان حمله ور 
شدند.مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه 
داد: محیط بان پارک ملی تندوره در این درگیری که از سوی 
متخلفان با وارد آوردن ضرباتی با چوب دستی و سنگ صورت 
گرفت، به شدت مجروح و به دلیل شکستگی دنده و دست 
در بیمارستان بستری شد.همتی بیان کرد: هر چند ضاربان 
از محل حادثه متواری شــدند، ولی با هوشــیاری مأموران 
یکی از آنان که دارای ســابقه محکومیت زیســت محیطی 
بوده شناســایی شده و با هماهنگی و دستور دادستان درگز 
و همکاری پلیس آگاهی شهرستان، متخلف دستگیر و ضمن 
توقیف موتورســیکلت وی، تحویل پلیس آگاهی شهرستان 
شد.وی در خصوص وضعیت جســمی محیط بان مصدوم 
تصریح کرد: متأســفانه به دلیل شکستگی دنده و دست و 
شدت جراحات وارده، محیط بان برای درمان به مرکز استان 
اعزام شــد تا تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تأکید کرد: پارک ملی 
تندوره که یکی از بزرگ ترین مناطق بکر و طبیعی کشــور 
است، زیســتگاهی غنی برای گونه های ارزشمند گیاهی و 
جانوری به شمار می رود و به بهشت پلنگ ایرانی شهرت دارد.

روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد اعالم کرد
نقص فنی در پرواز مشهد-شیراز•

باشگاه خبرنگاران: مدیر 
فرودگاه  عمومی  روابط 
مشهد  هاشمی نژاد  شهید 
فنی در  نقص  بروز  گفت: 
کاسپین  هواپیمایی  پرواز 
بــه  مشهد  مسیر  در 
شیراز موجــب برگشت 
این پرواز به فرودگاه مشهد شــد. حسن جعفری، مدیر روابط 
عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: پرواز شماره 
6۹۱۸ شرکت هواپیمایی کاســپین جمعه گذشــته پس از 
تیک آف از باند فرودگاه مشهد  در آسمان دچــار نقص فنی 
شــد.وی افزود: خلبان هواپیمایی کاسپین نیز از ادامه مسیر 
منصرف و به فرودگاه مشــهد برگشــت و در ادامه هواپیما با 

سالمت کامل در باند فرودگاه مشهد به زمین نشست.

رئیس پلیس مشهد خبر داد
مرد معتاد عامل 40 فقره سرقت موتور کولر •

خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیري عامل سرقت 
موتور کولرهاي آبی از ساختمان ها و رمزگشایی از ۴۰ فقره 
سرقت خبر داد.سرهنگ عباس صارمی ساداتی گفت: مأموران 
کالنتري شــفا در یــک مأموریت ضربتی کــه با محوریت 
دستگیری سارقان به کولرهاي آبی ساختمان هاي مختلف 
اجرا شــد، یکی از عامالن اصلی این ســرقت ها را در حوزه 
استحفاظی خود دستگیر کردند.فرمانده انتظامی مشهد افزود: 
پلیس در بازرسی از وسایل همراه متهم یک دستگاه موتور 
کولر آبی کشــف و جوان ۲۸ ساله که غافلگیر شده بود در 
تحقیقات اولیه اعتراف کرد ساعت ۴ بامداد این موتور کولر را 
از یک ساختمانی در محدوده بولوار خیام سرقت کرده است.

سرهنگ صارمی ساداتی اظهار کرد: متهم در تحقیقات بعدي 
پلیس اعتراف کرد به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و روزانه 
حداقل ۳۰هزار تومان خرج تهیه مواد افیونی اش اســت. وی 
ادامه داد: تاکنون مرتکب حدود ۴۰ فقره سرقت موتور کولر 
شده است.فرمانده انتظامی مشهد گفت: متهم دستگیر شده 
در بخشی از اعتراف های خود بیان کرده با دسته کلیدي که 
در اختیار داشت، اوایل بامداد قفل درهاي ورودي ساختمان ها 
را امتحــان و قفل هاي ناایمن را با این کلیدها باز می کرده و 
وجود چنین ضعفی در ورودي ساختمان ها، موقعیت ارتکاب 
جرم را براي او فراهم ســاخته است.سرهنگ صارمی ساداتی 
تأکید کرد: به شــهروندان عزیز توصیه می کنیم نسبت به 
ایمن ســازي قفل و درهاي ورودي محل زندگی و کار خود 
توجه داشــته باشــند و از وســایل و تجهیزات بازدارنده از 

سرقت ها استفاده کنند.

یک مقام مسئول اعالم کرد
 خسارت های ۵6 میلیاردی سیالب•

 در شیروان
ایرنا: بارش شدید باران و تگرگ، پنجشنبه گذشته به جاری 
شدن سیالب در شیروان منجر شد که میزان خسارت های آن 
به بخش های زراعی، باغی و راه های روستایی بخش قوشخانه 

این شهرستان ۵6 میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شــیروان اظهار کرد: میزان آسیب 
ســیالب به حوزه کشــاورزی، باغی و دامی این شهرستان 
۲۰میلیارد و ۵۲۱ میلیون ریال بوده اســت که به جاده های 
بین مزارع، حــوزه دام و ۳۷6 هکتار از اراضی زراعی و باغی 
قوشــخانه وارد آمده است.مهران حیاتی افزود: بر اثر سیالب 
خســارت های زیادی به گندمزارهای منطقه و کشتزارهای 
عدس دیم، یونجه دیم و آبی، گوجه، خیار، چغندر و اراضی 
باغی وارد شده که بیشــترین آن به مبلغ 6 میلیارد و ۳۰۰ 

میلیون ریال متوجه جاده بین مزارع شده است.
همچنین رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شیروان 
گفت: بر اثر جاری شدن سیالب ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال به راه ها، جاده های روستایی، محورها، آبروهای لوله ای و 

ابنیه فنی راه ها، آسیب رسیده است.

عقیل رحمانی: یک مقام آگاه در ســازمان 
دامپزشکی کل کشــور گفت: به هیچ عنوان 
برای صادرات مرغی که در ایران تولید شــده 
به گونه ای که نشان دهد در یک کشور عربی 

تولید شده، مجوزی صادر نشده بود.
پنجشنبه ۲6 تیرماه بود که خبر کشف محموله 
۲۰ تنی مرغ یخ زده تولید شده در یک کشور 
عربی را رسانه ای کردیم.در تشریح این ماجرای 
بااهمیت و حســاس عنوان شد: پس از انجام 
هماهنگی های مورد نیاز، کارشناسان معاونت 
بازرسی ســازمان صمت به کشتارگاه مذکور 
مراجعه و به محض ورود به اولین ســردخانه 
مشــاهده شــد حجم زیادی مرغ یخ زده در 
گوشــه ای از آن نگهــداری و روی هم چیده 
شده است.با دستور کارشناسان اعزامی یکی از 
بسته بندی ها پایین آورده و روی زمین گذاشته 
شد و در کمال تعجب وقتی مشخصات روی 
بسته بندی بررسی گردید معلوم شد مرغ ها با 
هویت و مشــخصات یک کشور عربی تولید و 

بسته بندی شده است.
هر کجای بســته بندی مشاهده و باال و پایین 
شد هیچ مشخصه ای که نشــان دهد مرغ ها 
در ایران تولید شــده  وجود نداشت و حتی از 
شناسنامه کاال و تأییدیه های دامپزشکی هم 
خبــری نبود، به طوری که اگر یک بســته از 
این مرغ ها در شــهر عرضه می شد هر خریدار 
با دیدن نام کشــور عربی احساس می کرد که 

محصول در آن کشور تولید شده است.
کارشناسان سازمان صمت خراسان رضوی، در 
ادامه سراغ مســئول کشتارگاه شناخته شده 
رفتــه و تحقیقات میدانی خود را گســترش 
دادنــد. بررســی ها حاکی از آن بــود که این 
محموله ۲۰تن حجم دارد. برخی از افراد حاضر 
در محل مدعی بودند این محموله بی هویت و 
بی نام و نشــان صادر می شود! اما هیچ سندی 

برای صادرات قانونی آن ارائه نکردند. 

پاسخ سرباالی دامپزشکی به یک استعالم!س
پس از انتشــار این گــزارش، ماجرا همچنان 
توســط رسانه رصد می شد تا اینکه پی بردیم 
معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی 
طی ارسال نامه ای به رئیس شبکه دامپزشکی 
شهرســتان مشــهد که در متــن آن آمده 
بود:»پیرو انجام بازرسی صورت گرفته مورخ...
از کشتارگاه صنعتی طیور...و رؤیت حدود ۲۰ 
تن مرغ منجمد با برند)ابو...( با مشخصات درج 
شــده ناقص روی تولیدات بسته بندی شده؛ 
بنابرایــن محموله با دســتور مقام قضایی در 
محل توقیف شــد. خواهشند است با توجه به 
فساد پذیربودن کاالهای توقیفی در خصوص 
مجوزهای بســته بندی و ادعای صــادرات از 
ســوی مالک که عنوان می دارد با دامپزشکی 
هماهنگ شــده است را با قید فوریت بررسی 
و نتیجه این معاونت را مطرح فرمایید« که در 
ادامه اداره دامپزشــکی خراسان رضوی پاسخ 
داد: »بازگشت به نامه...به استحضار می رساند 
کشتارگاه... دارای پروانه بهداشتی بوده و کلیه 
فرایند محموله های استحصالی این کشتارگاه 

و نیز محموله مزبور از زمان 
کشــتار تا بسته بندی تحت 
نظارت مسئول فنی بهداشتی 
مستقر در آن کشتارگاه تولید 

شده است«.
آنچه در پاسخ این نامه آمده 
پر واضح اســت که به هیچ 
عنوان پاســخ اســتعالمات 
خواسته شــده نبود؛ چرا که 
دامپزشکی فقط عنوان کرده 
محــل دارای پروانه فعالیت 

است، آیا داشتن پروانه فعالیت دلیلی می شود 
برای بســته بندی مرغ در لیبل هایی که نشان 
می دهد محصول در یک کشــور عربی تولید 
شــده اســت! آیا این اقدام تقلب محســوب 
نمی شود و دامپزشــکی نباید پاسخگوی آن 

باشد؟
این پاســخ مبهم دامپزشــکی از سوی رسانه 
جای تأمل داشت، از همین رو برای رسیدن به 
پاسخی شفاف تر و روشن شدن پشت پرده ها،  
ماجرا را از ســازمان دامپزشــکی کل کشور 

پیگیری کردیم.

هیچ تأییدیه ای برای این کار صادر نشدهس
یک مقام مسئول  در سازمان دامپزشکی کل 
کشــور که صادرات این نوع محموله ها باید با 
هماهنگی آن ها باشد، در پاسخ به پیگیری های 
قدس عنوان کرد: نشانه گذاری و بحث لیبل زنی 
در اختیار اداره کل نظارت سازمان دامپزشکی 
است؛ اما زمانی که بحث صادرات و یا واردات 
کاال پیش می آید، موضوع در اختیار اداره کل 
قرنطینه ســازمان دامپزشکی کل کشور قرار 
می گیرد. ما هم اجــازه نخواهیم داد برخالف 

ضوابط محموله ای وارد و یا صادر شود. 
این مســئول در دامپزشــکی کل کشور که 
نخواســت نامش فاش شــود، ادامــه داد: در 
هــر اقدامــی که صــورت می گیــرد باید به 
دستورالعمل های موجود مراجعه شود، در این 
زمینه هم ایــن افرادی که آمدند و لیبل را به 
این شکل زدند متأســفانه دو اشتباه کردند. 
نخســت اینکه این لیبل ها ابتدا باید به تأیید 
واحد نظارت می رســید و پس از آن اگر قرار 

باشد محموله ای صادر شود، 
باید سازمان دامپزشکی کل 
قرنطینه(  کل  کشور)اداره 
ماجرا را تأیید می کرد، پس  
اگر هر فردی خواسته باشد 
محموله ای را برای مصرف 
داخلی تولیــد و راهی بازار 
کنــد، باید لیبــل را اداره 
نظارت سازمان دامپزشکی 
اســتان مربوط تأیید و اگر 
پای صــادرات به میان آید 
باید حتماً سازمان دامپزشکی کل کشور)اداره 
کل قرنطینه( آن را تأیید کند که متأسفانه هیچ 

کدام از این مراحل صورت نگرفته است.
وی تصریــح کــرد: در ســال ۹۲ ســازمان 
دامپزشــکی بخشــنامه ای صادر می کند اگر 
کشــوری که می خواهد محصول ما را بخرد 
می تواند به زبان آن کشور اطالعات کشتارگاه و 
... روی کاال وارد شود، یعنی مشخص شود این 
مرغ در کجا تولید شده و چه مشخصاتی دارد.

باید محل تولید واقعی درج می شدس
برهمین اســاس آن ها می توانستند از لوگوی 
خاص خودشان استفاده کنند، ولی باید منشأ 

تولید مشخص باشد.
 از طرفــی از نظر قوانین بین المللی اگر فردی 
لیبل و نشانه گذاری غیرواقعی روی محصولی 
درج کند، برای ما مشــکل ایجاد خواهد کرد.

چنان که در موردی، پس از ارسال بار به یکی 
از کشــورها، لیبل روی محصول با محتویات 
داخل آن همخوانی نداشــت و همین ماجرا 

مشکالتی را ایجاد کرد.
این مقام مســئول در سازمان دامپزشکی کل 
کشــور ادامه داد: ایــن اقدام ها خالف ضوابط 
بین المللی اســت، چه برسد به اینکه ما بیایم 
و محصولــی را با یک لیبل دیگر صادر کنیم.

نباید اقداماتی صورت بگیرد که مشکالتی در 
پی آن ایجاد شود. بنده اعتقاد دارم باید لیبل 
یکپارچه در کل کشــور اعالم می شد و برای 
برخی اســتان ها رانت ایجاد نمی شد تا تمام 
کشتارگاه هایی که دارای کد IR هستند بتوانند 

محصول را صادر کنند.

معموالً روزانه با مشکالتی در سطح استان ها 
مواجه هســتیم که در پی آن مواردی دستور 
داده می شود که انجام نشود، اگر آن مورد انجام 

شود، برخورد شدیدی با آن ها خواهد شد.

 حاشیه های صدور مجوز حمل از استان س
برای شهری دیگر 

وی در پاسخ به این پرسش که متأسفانه پس 
از رسانه ای شدن ماجرا باز هم از شهر کاشمر 
محموله ای به سمت شهرهای مرزی بارگیری 
و برای آن مجوز حمل صادر می شود، هم بیان 
کرد: با توجه به دسترســی های ما در سازمان 
به  تمامی مجوزهای حمل سطح کشور، این 
امکان برای ما وجود دارد که هر محموله ای را 
رصد کنیم و سندی که در اختیار شما هست 
را ما هم دیده ایم.حاال اگر استانی بیاید پس از 
آنکه ماجرا رســانه ای شــده باز هم این کار را 
بکند)ارسال مجدد محموله( اقدام پسندیده ای 
نیست. این مدیر ارشد در سازمان دامپزشکی 
کل کشور بیان کرد: در مورد مرغ ها هماهنگی 
صورت نگرفته یا اگر هم بوده تلفنی و مکتوب 

نبوده که این مشکل پیش آمده است.
تأکید می شــود روی محموله تولیدی با زبان 
عربی می توانسته ایم مشخصات محصول را درج 
کنیم، اما نباید محل تولید را یک کشور عربی 
درج می کردیم. کجــای دنیا این ماجرا وجود 
دارد، به عنوان مثال می شود گوشت برزیلی را 

بنویسند تولید  استرالیا!
این اقدام برای کشــور هزینه ساز است، قبول 
داریم که ارزآوری ایجاد می شــود، اما با درج 
مشــخصات غیرواقعی روی محموله، این کار 
هیچ کجا پذیرفته نیســت.حتی آن فردی که 
اقدام به این کار کرده بود چند روزی است که 
به دنبال دریافت مجوز هست، اما به هیچ عنوان 

مجوزی برای این اقدام دریافت نکرده است.
وی در پاســخ به این نکته که آیــا اداره کل 
دامپزشــکی خراســان رضوی می توانســته 
برای محموله ای که در شــهر کاشــمر قرار 
داشــته اســت، مجوز حمل صــادر کند در 
حالی که در آن شــهر شــبکه دامپزشــکی 
وجود دارد، بیان کرد: مســئوالن اســتانی به 
سامانه دسترسی دارند و این کار اشکالی هم 
نداشته اســت، اما بهتر بود این اقدام صورت 
نمی گرفــت تا در ذهن من و رســانه عالمت 
ســؤال ایجاد نشــود. همچنین بعید می دانم 
برای شهرســتان های دیگر این گونه اقدامی 
صورت گرفته باشد.وی در پایان گفت: از سوی 
دیگر در تاریخ ۲6 تیر ماه گذشــته)همزمان 
با انتشــار خبــر( مکاتبه ای بــا اداره کل های 
دامپزشــکی در سراســر کشــور صــورت 
می گیرد و اعالم می شــود که به هیچ عنوان 
از زبان عربی روی محصوالت استفاده نشود.

یک مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کل کشور:

مجوزی برای  صادرات مرغ خارجی صادر نشده است

مقام مسئول: وقتی پای 
صادرات به میان آید باید 
حتمًا سازمان دامپزشکی 
کل کشورفرایند  را تأیید 
کند که متأسفانه اقدامی 

در این زمینه   صورت 
نگرفته است

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 جوی نسبتاً پایدار•

 همراه با افزایش نسبی دما
قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره ای هواشناســی از امروز تا بعدازظهر روز دوشــنبه 
در غالب نقاط اســتان جوی نسبتاً پایدار همراه با افزایش 
نسبی دما حاکم خواهد بود و به تدریج از بعدازظهر دو شنبه 
استان تحت تأثیر امواج ناپایدار جوی قرار گرفته که موجب 
افزایش ابرناکی، افزایش شــدت وزش باد و همچنین وقوع 
بارش های رگباری به ویژه در نواحی شمالی استان خواهد 

شد.
 بر این اساس هوای امروز مشهد صاف در ساعات بعدازظهر 

قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمای ۱۰ درجه 
سلسیوس خنک ترین و مه والت با بیشینه دمای ۳۸ درجه 

سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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فضای مجازی: 

کدام یک به نفع دیگری کنار زده 
می شود؟

ایجاد درب پارکینگ پشت ستون .
ستون برق نماد قانون است که احتماال  باید 

از سر راه  هجمه بی قانونی های شهری 
حذف شود وکنار زده شود.

جایی حوالی خیابان صدر و چمن

عکس: مصطفی شفیعی

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

قدس: دادیار معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادســرای عمومــی و انقالب مشــهد گفــت: مجتمع ها و 
ســاختمان های بلندمرتبه ناایمن در صــورت بی توجهی به 
اخطارها و اقدام نکردن برای ایمن ســازی این محل ها، پلمب 
می شــوند.فرزاد بهشتی در نشست مشــترک هم اندیشی و 
تبادل نظر مسئوالن ارشد آتش نشانی، دادستانی و شهرداری 
با مالکان و مدیران بازارهــای ناایمن، اظهار کرد: ما به عنوان 
دســتگاه قضایی از اقدام های مؤثر ادارات، سازمان ها و مالکان 
مجتمع ها برای تأمین ایمنی حمایت الزم را انجام خواهیم داد، 
البته اگر حادثه ای در این مجموعه ها رخ دهد، مالکان و اعضای 

هیئت مدیره ها را نیز مسئول می دانیم.
وی با تأکید بر اینکه این افراد در صورت بروز حادثه در اماکن 
ناایمن تحت مدیریتشان باید پاسخگو باشند، هشدار داد: در 
صورت قصور احتمالی با تشکیل پرونده کیفری حتماً برخورد 

قضایی مناسب با متخلفان انجام خواهد شد.بهشتی ادامه داد: 
مجموعه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، آمادگی 
کامل بــرای صدور مجوزهای الزم جهــت برخورد با مالکان 

واحدهای تجاری فاقد ایمنی در مجتمع ها و بازار های سطح 
شــهر را دارد و در صورت دریافت گزارش از ســوی نهادهای 
مسئول قطعاً نســبت به پلمب این صنوف در راستای تأمین 

منافع عامه مردم اقدام خواهد کرد.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشــهد هم گفت: با وجود مصوبه شورای اسالمی شهر، اغلب 
مجتمع های تجاری مشــهد فاقد تیم ایمنی، آتش نشــانی و 
مدیریت بحران است.آتشــپاد دوم امیرعزیــزی افزود: بحث 
بازارها، ایمنی شهروندان و آتش نشانان برای مدیریت شهری 

بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: متأسفانه در اماکنی که ما به عنوان خطرآفرین 
و ناایمن معرفی کرده ایم ســطح ایمنی حداقلی اســت و اگر 
خدای ناکرده حادثه ای رخ دهد، هم جان شهروندان و هم جان 

آتش نشانان و نیروهای امدادی در معرض خطر است.

دادیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد عنوان کرد

پلمب مجتمع های بلندمرتبه ناایمن در صورت بی توجهی به اخطارها

گزارشگزارش



خبرخبر خبرخبر
 برنامه هیئت های عزاداری یزد •

در ماه محرم لغو شد
شــورای  رئیس  یــزد: 
هیئت هــای مذهبی یزد 
گفت: با هدف پیشگیری 
از شــیوع کرونــا، اجرای 
نکات بهداشــتی و عمل 
بــه توصیه مقــام معظم 
برنامه هــای  رهبــری، 

عزاداری یزدی ها در ماه محرم امسال لغو شد.
ســید علی فقیه زاده اظهار کرد: براساس نظر ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا و باوجود میل قلبی باید برای تأمین ســامتی مردم و 

عزاداران حسینی از هرگونه فعالیت مذهبی خودداری کرد.
وی ادامــه داد: تمامــی هیئت هــای عــزاداری به مقــررات و 
دستورالعمل های مســئوالن وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی و ستاد مقابله با کرونا پایبند هستند و وظایف خود را برای 

پیشگیری از بیماری انجام می دهند.

از سوی بنیاد برکت ۵۴۰ فرصت شغلی •
در خمین ایجاد شد

خمین: مجری طرح های 
برکت  بنیاد  اشتغال زایی 
در خمین گفت: این بنیاد 
با اعطــای ۲۰۰ میلیارد 
ریال تسهیات اشتغال زا، 
۵۴۰ فرصت شــغلی در 
این شهرستان ایجاد کرده 

است.
احمد اسدی عنوان کرد: کســب و کارهای ایجاد شده از محل 
پرداخت تسهیات اشتغال بنیاد برکت خمین در زمینه پرورش 
دام سبک و ســنگین، پرورش ماهی، تولید عسل، چوب، ایجاد 

گلخانه و تولید پوشاک بوده است.
وی ادامه داد: طرح سحاب )سرمایه گذاری حمایتی اشتغال بنیاد 
برکت( از پارسال با هدف رفع محرومیت در زادگاه امام راحل آغاز 

شد و چهار تسهیلگر در اجرای این طرح حضور دارند.

 سکونت ۳۱۵ مجهول الهویه •
در مراکز بهزیستی همدان

همدان: جانشین معاونت 
امور توانبخشــی اداره کل 
همدان  استان  بهزیستی 
بــا بیــان اینکــه ۳۱۵ 
مددجوی ساکن در مراکز 
زیر پوشــش بهزیســتی 
هســتند،  مجهول الهویه 

گفت: این افراد که بیشتر بیمار روان، معلول ذهنی و سالمندان 
هستند، توسط خانواده ها رها شده و نیروی انتظامی آن ها را یافته 

و به مراکز بهزیستی تحویل می دهد.
ســیاوش رهبر با بیان اینکه در مراکز نگهداری بیماران روانی و 
معلوالن ذهنی ظرفیت نداریم و تمامی مراکز پر هستند، اضافه 
کرد: تقریباً هزارو۲۴۰ بیمار در مراکز شبانه روزی بهزیستی تحت 

نظر هستند.

 تکمیل۲۳ پروژه مدرسه سازی •
در چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری: 
مدیرکل نوسازی و تجهیز 
مــدارس چهارمحــال و 
بختیاری از تکمیل حدود 
۲۳ پروژه مدرسه سازی تا 

مهر سال جاری خبر داد.
اظهار  براتــی  حمیدرضا 

کرد: سال گذشته بخاری های نفتی موجود در مدارس چهارمحال 
و بختیاری که در حدود ۱۰۰ فضای آموزشــی و در قالب ۳۳۰ 
کاس درس بود جمع آوری شــده  اســت و در برنامه ریزی های 
صورت  گرفته طی سال جاری، بخاری های نفتی مابقی مدارس در 
مناطق محروم نیز جمع آوری می شوند و استانداردسازی سیستم 

گرمایشی آن ها انجام خواهد شد.

 کاهش ۵۰ درصدی •
بازماندگان از تحصیل در مراغه

مراغه: معــاون مدیرکل 
و مدیر آموزش و پرورش 
مراغــه گفت: بــا تاش 
مدیران، مربیان و همیاران 
ســوادآموزی،  و  مدارس 
بازماندگان از تحصیل در 
این شهرستان ۵۰ درصد 

کاهش یافته است.
رضا آسیابی بیان کرد: در این راستا تعداد بازماندگان از تحصیل در 
این شهرستان که سال گذشته ۷۰۰ نفر بوده، با وجود شیوع کرونا 

به ۳۵۰ نفر بازمانده کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بازماندگان از تحصیل هم اکنون جذب کاس ها و 

دوره های سوادآموزی شده و ادامه تحصیل خواهند داد.

 ابتالی ۵۰۰ کارمند بانک •
در گلستان به کرونا

گلستان: دبیــر شورای 
بانک هــای  هماهنگــی 
تاکنون  گلســتان گفت: 
از  نفــر  از ۵۰۰  بیــش 
کارمندان بانک های استان 
گلســتان به کرونا مبتا 

شدند.
عبداهلل باقریان در گفت وگو با خبرنــگاران اظهار کرد: از ابتدای 
شیوع کرونا در گلســتان تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از کارمندان 
بانک های استان به کرونا مبتا شدند که این امر موجب شد برخی 

از شعب بانک ها در این مدت تعطیل شوند.
وی تأکیــد کرد: از مردم درخواســت می کنیم به منظور حفظ 
سامت خود و کارمندان بانک ها، از مراجعه حضوری به بانک ها 

خودداری و از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.

 قلعه پرتغالی های جزیره هرمز •
مرمت می شود

مدیــرکل  هرمــزگان: 
میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی هرمزگان 
درباره حواشی پیش آمده 
قلعه  مرمت  درخصــوص 
هرمز  جزیره  پرتغالی های 

توضیحاتی را ارائه داد.
رضا برومند عنوان کرد: مرمت اضطراری نمای شمالی هنوز تکمیل 
نشده و شکل نهایی کار بر اساس طرح ساماندهی نمای شمالی و 

ورودی بنا در سال جاری تکمیل خواهد شد.
وی اظهار کرد: برنده نهایی مناقصــه مرمت قلعه هرمز در اواخر 
 مرداد مشــخص می شــود که مرمت آن طبق طرح » مطالعات، 

پژوهش مرمت و مستندنگاری« خواهد بود.

 برگزاری نمایشگاه •
در کرمانشاه ممنوع است

اســتاندار  کرمانشــاه: 
کرمانشــاه گفت: براساس 
نظر کارشناسان بهداشتی 
تا رسیدن به وضعیت پایدار 
برگزاری هرگونه نمایشگاه 

در استان ممنوع است.
بازوند روز شنبه  هوشنگ 
در نشست ستاد مدیریت و مهار بیماری کرونا اظهار کرد: اگر امروز 
شاهد هستیم وضعیت کرمانشاه نسبت به ماه های گذشته و دیگر 
استان ها از شرایط بهتری برخوردار است به دلیل همکاری گسترده 
و مســتمر مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده 

از ماسک، توجه به فاصله فیزیکی و عدم حضور در تجمع هاست.

 منطقه آزاد اینچه برون •
در انتظار رأی مجمع تشخیص 

گنبــدکاووس: نماینده 
مــردم گنبــدکاووس در 
اسامی  شــورای  مجلس 
ایجاد  الیحــه  کرد:  اعام 
 - تجــاری  آزاد  منطقــه 
صنعتی اینچه برون گلستان 
به همراه هفت منطقه آزاد 
دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و به 

احتمال زیاد همین هفته در مورد آن رأی گیری می شود.
امان قلیچ شــادمهر اظهار کرد: تصویب منطقه آزاد اینچه برون به 
دو ســوم رأی ۴۵ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد 
که امیدواریم این موضوع با رأی مثبت اعضای این نهاد به تصویب 

برسد.

۷ نفر از کارکنان شهرداری مهاباد •
دستگیر شدند

مهاباد: دادستان عمومی و انقاب مهاباد گفت: هفت نفر از کارکنان 
شهرداری این شهر به اتهام فساد مالی دستگیر شده اند.

اصان حیدری بیان کــرد: به دنبال گزارش های مردمی مبنی بر 
فســاد مالی و تخلف از سوی تعدادی از کارکنان شهرداری مهاباد 
اوایل هفته گذشته پنج نفر از کارکنان شهرداری با اتهام فساد مالی 
دستگیر شدند. وی ادامه داد: با انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه 
دو نفر دیگر نیز دستگیر شده  و تا این لحظه تعداد این افراد به هفت 

نفر به اتهام های مختلف مالی رسیده است.

۷۱ هزار مترمربع از اراضی پردیس •
آزادسازی شد

تهــران: مدیــر جهــاد 
شهرســتان  کشــاورزی 
پردیس گفــت: ۳۲ مورد 
غیرمجــاز  ساخت وســاز 
تخریب و ۷۱ هزار مترمربع 
از اراضــی زراعــی و باغی 
گلخنــدان،  روســتاهای 

کردنبرد، طاهرآباد و زردستان از توابع شهر بومهن آزادسازی شد.
محمد قریشــی اظهار کرد: با حضور نماینده دادستان عمومی و 
انقاب، نماینده بخشداری و نماینده فرمانده نیروی انتظامی، سایر 
عوامل اجرایی و انتظامی شهرستان پردیس ۳۲ مورد ساخت وساز 
غیرمجاز شامل دیوارکشی، بنا، محوطه سازی، فنس، استخر و سایر 

مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز روز گذشته تخریب شد.

سرازیر شدن پساب به دریا دردسرساز شده است

بی سامانی در پروژه ساماندهی فاضالب بندرعباس 
بندرعباس: روزانه حــدود ۹۰ هزار مترمکعب 
پساب تصفیه خانه فاضاب بندرعباس روانه دریا 
می شود و این موضوع متأسفانه سواحل نیلگون 

خلیج فارس را مورد تهدید جدی قرار داده است.
روان  شدن پساب و فاضاب به ساحل بندرعباس 
که هرسال پذیرای گردشــگران بسیاری است 
متأسفانه چهره زشتی را در سواحل این شهر رقم  

زده است.
سرازیر شــدن فاضاب این شــهر حاال نه تنها 
برای انسان ها و شــناگران بلکه برای آبزیان نیز 
دردسرساز شده است و بســیاری از دوستداران 
محیط  زیست و کارشناسان دریا را بر آن داشته 

تا به شیوه های مختلف دست به اعتراض بزنند.
آلودگی ســواحل دریا در چند ســال گذشته تا 
آنجا فرا رفته است که سال گذشته مدیر سامت 
محیط کار مرکز بهداشــت هرمزگان خواستار 
نصب پرچم در نوار ساحلی و هشدار به شناگران 

و گردشگران مبنی بر آلودگی این سواحل شد.
متأسفانه نبود سیســتم جمع آوری فاضاب در 
محات قدیمی زندگی را برای ساکنان آن سخت 
کرده و شرایط تکثیر حشرات موذی تسریع شده، 
در نوار ســاحلی نیز بوی تعفن آن موجب آزار و 

رنجش بسیاری از گردشگران شده است.

سرایت بیماری ها س
در این زمینه ماشــااهلل مریدی، مدیر ســامت 
محیط کار مرکز بهداشــت هرمزگان می گوید: 
ورود حجم باالی پساب فاضاب ها به دریا سبب 
آلودگی در ســواحل می شود و شــنا کردن در 
ســاحل آلوده منجر به بروز برخی بیماری ها در 

افراد خواهد شد.
وی می افزاید: شــنا کردن در نقاط آلوده ساحل 
بندرعباس هم ســبب ابتا به برخی بیماری ها 
ازجمله بیماری های پوســتی و روده ای، انگلی و 

ویروسی می شود.
وی بابیان اینکه قرار بود مســئوالن این موضوع 
را به صورت شفاف به مردم اطاع رسانی کنند و 
پرچم هایی در سواحل نصب شود، ادامه می دهد: 
متأســفانه اقدام جدی برای رفع این مشکات 

نشده است.

خسارت وارده به مردم بندرعباسس
کیانوش جهانبخش، عضو شورای اسامی شهر 

بندرعباس یکــی از منتقدان 
پــر و پا قــرص در این زمینه 
می گوید: پرونده ورود پســاب 
تصفیه خانــه و فاضاب خام 
بندرعبــاس بــه خلیج فارس 
در  بندرعبــاس  ســاحل  و 
کمیســیون اصل ۹۰ مجلس 
شورای اسامی در حال  بررسی 
است و ما ادعای خسارت نیز 
کرده ایــم و باید در این زمینه 
به مردم بندرعباس خســارت 
پرداخت شود تا بتوانیم ساحل 
و زیرســاخت های آلوده  شده 

شهری را بازیابی کنیم.
وی اظهار می کند: شرکت آب 

و فاضاب هرمزگان برای رســیدگی به موضوع 
فاضاب بندرعباس از ســال ۹۴ با یک شرکت 

قرارداد بسته که تاکنون پیشرفتی نداشته است.

دادستان باید ورود کند
وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضاب نسبت به 
انعقاد قرارداد با شــرکت »ژرف کار جم« در مهر 
سال ۹۴ حول سه محور؛ توسعه شبکه جمع آوری 

در قالب سرمایه مازاد، ارتقای 
بازسازی، نوسازی و بهره برداری 
از تأسیسات ایستگاه پمپاژ و 
تصفیه خانه فاضاب و احداث 
و بهره برداری ایســتگاه پمپاژ 
و خــط انتقال پســاب اقدام 
کــرد، اظهار می کنــد: مبلغ 
سرمایه گذاری در سال ۹۴ به 
میــزان ۲۵۰ میلیارد تومان با 
دوره ساخت دو ساله بوده که 
سه ســال از دوره قطعیت و 
حدود پنج سال از دوره مبادله 
قرارداد گذشته و هیچ اتفاقی 

رخ نداده است.
شهر  اســامی  شورای  عضو 
بندرعباس عنوان می کند: در بررســی ها متوجه 
شدیم بیشــتر قراردادهای شرکت ژرف کار جم 
در کشور خلع ید شده، یا خاتمه پیمان یکطرفه 
داشته یا اینکه باتکلیف و بی سرانجام مانده است 
و در سایت سازمان برنامه وبودجه، صاحیت این 
شرکت رد شده و حق هیچ گونه فعالیتی تا سال 

۱۴۰۱ را ندارد.
جهانبخش خاطرنشان می کند: در همین راستا 

ســکوت و انفعال آب و فاضــاب و عدم توجه و 
بررسی وزارت نیرو جای سؤال اساسی دارد که از 
دستگاه های نظارتی و مدعی العموم انتظار می رود 

به این موضوع ورود کنند.
وی متذکر می شود: در قرارداد منعقدشده با این 
شرکت، زیاده خواهی شرکت و عدم توجه به منافع 
مردم مشخص است و انتظار می رود شرکت آب و 
فاضاب هر چه سریع تر شرایطی را فراهم کند تا 
این شرکت خلع ید شود و فراخوان جدیدی برگزار 

کنیم تا این مشکل بعد از سال ها برطرف شود.

دولت پاسخ دهدس
عضو شورای اســامی شــهر بندرعباس بیان 
می کند: انتظار مردم بندرعباس این اســت که 
مسئله فاضاب شهری حل شود و دستگاه های 
مسئول پاســخگو باشند که در این سال ها برای 
حل مشکل فاضاب چه کرده اند؟ و از مدیریت 
عالی استان می خواهیم واقع بینانه به این موضوع 
نگاه کند و شورا و شهرداری را مقابل افکار عمومی 

قرار ندهد.
کیانوش جهانبخش می افزاید: در این زمینه شورا 
و شــهرداری را تحت  فشار گذاشته اند که تن به 
قراردادهای غیر کارشناسی بدهند و این به نفع 

مردم نیست.
وی اذعان می کند: مردم و شهرداری سهم خود را 
برای حل معضل فاضاب پرداخت کرده اند، حاال 
باید دولت جواب بدهد که برای حل این مشکل 
چه  کاری کرده و نمی توان برای حل هر مشکلی 

دست در جیب مردم کرد.
وی تأکید کــرد: به خاطر تأخیر در اجرای طرح 
فاضاب شــهری از مجموعــه آب و فاضاب و 

وزارت نیرو شکایت داریم.

تأثیر بر سالمت ساحل نشینانس
اکوسیســتم ســاحل بندرعباس تا آنجا مورد 
تهدیــد قرار دارد که پیــش از این رئیس مرکز 
اقیانوس شناسی خلیج فارس هشدار داد: میانگین 
غلظت ذره های آالینده در هر مترمعکب آب دریا 
در ساحل بندرعباس دو برابر میزان استاندارد بوده 
و در برخــی مناطق این غلظت به پنج برابر هم 
می رســد، بنابراین باید هرچه سریع تر نسبت به 
رفع مشکل های ساحل بندرعباس، پیش از آنکه 

به مرحله بی بازگشت برسند، اقدام شود.

شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان 
برای رسیدگی به 
موضوع فاضالب 

بندرعباس از سال 
94 با یک شرکت 
قرارداد بسته که 
تاکنون پیشرفتی 

نداشته است

بــرشبــرش
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قم: پرداخت تسهیات به منظور حمایت از کسبه سرانجام پس 
از مدت ها به ایستگاه عمل رسیده، اما بسیاری از فعاالن اقتصادی 
که برای دریافت این کمک ها به بانک ها مراجعه می کنند با موانع 
بســیاری درخصوص دریافت وام مواجه هستند که حتی صدای 

خود مسئوالن را نیز درآورده است.

مشکالت ریز و درشت و بخشنامه های سلیقه ایس
در این راســتا اعظم مدرسی یکی از متقاضیان دریافت تسهیات 
کرونایی به خبرنگار ما می گوید: متأسفانه پس از ماه ها انتظار حال 
که برای دریافت تســهیات به بانک های عامل مراجعه می کنیم با 
بخشنامه هایی روبه رو هستیم که از این بانک تا بانک دیگر فرق دارد.

وی اظهار می کند: باوجوداینکه پروسه دریافت وام برای بنگاه های 
اقتصادی خود با شرط و شروط بسیاری مانند دارا بودن بیمه همراه 
بوده است و تمامی رسته های شغلی را در برنمی گیرد، اما حاال با 
رسیدن به زمان دریافت تسهیات با شرایط دیگری روبه رو هستیم.

وی بیان می کند: گرچه مبلغ وام تنها ۱۲ میلیون تومان است، اما 
حاال بانک تقاضای افتتاح حساب و سپرده گذاری به قیمت یک سوم 

وام دارد.

مشکل تأمین ضامن س
در این زمینه حجت اهلل موســوی بابیان اینکه اطاع رســانی در 
خصوص پرداخت تسهیات بسیار نامناسب است، بیان می کند: 

مدت هاست گفته شده به ما اطاع رسانی می شود، اما هنوز از طرف 
بانک عامل اتفاقی نیفتاده و وقتی پرس وجو می کنیم به ما می گویند 
که نام شما خیلی وقت است برای دریافت تسهیات معین  شده 
اســت.وی بیان می کند: بانک ها برای اعطــای 6 میلیون تومان 
تسهیات ضامن کارمند طلب می کنند و چون در یکی از بانک های 
عامل قسط عقب افتاده داشتیم از پرداخت وام خودداری می کنند.

وی ابراز می کند: وقتی به مدت پنج ماه کاروکاسبی در رکود به سر 
می برد و نتوانستیم از پس مخارج بربیاییم، چطور می توانیم اقساط 

عقب افتاده نداشته باشیم؟
وی بیان می کند: برخی مسئوالن و رؤسای بانک ها ظاهراً فراموش 
کردند و نمی دانند ما این وام را برای چه منظوری دریافت می کنیم 

و دلیل این همه سخت گیری مشخص نیست!

عملکرد نامطلوب استس
عملکرد نامطلوب ارائه و اعطای تسهیات حمایت از کسب وکارهای 
آســیب دیده از کرونا به گونه ای اســت که معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری قم نیز آن را تأیید کرده و در خصوص این 

موضوع می گوید: متأسفانه در این زمینه عملکرد نامطلوبی داریم.
مهرداد غضنفری با اشاره به تسهیات و بسته های حمایتی دولت 
از واحدهای تولیدی و آســیب دیده از کرونا، بیان کرد: با توجه به 
آسیب هایی که به بخش تولید استان در بحران کرونا وارد شده است 

در پایین ترین میزان دریافت تسهیات حمایتی دولت قرار داریم.

وی بابیان اینکه بخش کشاورزی ما برای دریافت تسهیات نادیده 
گرفته  شده و درنتیجه درخواست افزایش تسهیات و تمدید زمان 
دریافت تســهیات را از مرکز کردیم، افزود: به منظور بررســی و 
نظارت درســت بر روند اعطای تسهیات باید هرچند روز یک بار 

میزان پرداخت تسهیات از سوی بانک ها اعام شود.

ثبت 2هزار و 282 پرونده س
مدیرکل کار، رفاه و امور اجتماعی قم هم با اشــاره به سهم 6۴۲ 
میلیارد تومانی استان قم از دریافت تسهیات کرونایی دولت، بیان 
کرد: درمجموع کمتــر از ۱۰ درصد یعنی به میزان 6۰ میلیارد 
تومان تقاضا داریم که ۵۵ میلیارد آن در بانک ها در حال بررسی 
هستند که به تعداد متقاضیان زیر ۱۰ درصد ما تسهیات حمایتی 
دریافت کردیم. به گفته مصطفی کاویانی، در سامانه کارا ۲ هزار و 
۲۸۲ پرونده به مبلغ 6۰ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان ثبت شده 
کــه از این تعــداد ۲ هزار و ۲۴۱ پرونده بــه مبلغ ۵۵ میلیارد و 
6۸۵ میلیون تومان در بانک ها در حال بررســی است و از میان 
پرونده های ثبت شده به ۱۳6 پرونده به مبلغ یک میلیارد و  ۹۴6 

میلیون تومان تسهیات پرداخت  شده است.

وقتی بانک ها سنگ اندازی می کنند

مسیر ناهموار دریافت تسهیالت کرونا

گزارشگزارش

۷8۷۲zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 3 ا ی د ه   ا ک س ا ر   ن ی ز ه
 4 ل و ا   ا س ت ر د ا د   س د ر
 5   س خ ا و ت   ه ا ن ی ه   ه ا
 6 پ   ل ع ل   پ   ک   و ا م   ب
 7 ل ق   م و ت ا ی   ت د ر ی س  
 8 ک ش ف   ا س ت ا ن ک و   ت ل ه
 9   م ا م ل و   ن ب ی ر ه   و ا
 10 ک   ق ل ع   ا   ا   ا ل ک   ل
 11 ا ج   خ ز ا ن ه   ا ن و ا ر  
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 13 ا ر ن ج   ا ی ن ک ا   ک ر س ی
 14 ک و ب ی س م   د ف   ج و   ر ت
 15   ب ل ن د ی ه ا ی ب ا د گ ی ر
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۱. درگیــری و نــزاع- خوراکی رشــته ای 
فــارغ-   .۲ آردگنــدم  از  ساخته شــده 
سبب ساز- ضروری ۳. جامه- دشمنی- نام 
 قدیم این شــهر خراســان ترشــیز بوده 
۴. وســط- زینت دهنده میادین و بولوارها- 
آب دهان- فلز چهره ۵. یار داستانی دلیله- 
بعد- جوی خون 6. شکل ساده هندسی که 
از حداقل دو نقطه تشکیل شــده- خراسان 
قدیم- مبارزه در راه خدا ۷. قادر- آســیاب 
خانگی- آزاد ۸. میوه آبدار تابستانی- ظاهر 
 ســاختمان- مادر فلزات- نماز یک رکعتی 
۹. چروک پیشانی- واسطه- شهری باستانی 
در حوالی بوشــهر امروزی که از بزرگ ترین 
بنادر خلیج فارس بوده اســت ۱۰. خجسته 
 و مبارک- دری مشــهور- الفبای موسیقی 
۱۱. تکان و جنبش- کوزه سفالی- شهری 
صنعتــی در چین ۱۲. مخفــف الی آخر- 
ســوغات گجرات- ابزارکار داور- واحدی در 
 سطح ۱۳. شادمان- روغن فروش- شریف تر 
۱۴. زندگــی کــردن- یــار دیرینــه نخ- 
سالخورده ۱۵. مجاوران- شلوار نازکی که در 

خانه برتن کنند

۱. کســی که تمام دارایی اش را از دســت 
داده- ســهل انگاری ۲. منسوب به نسبت 
– مقابــل عرضــی- عنصر استخوان ســاز 
۳. امتیــازدادن- ترکیبی آلــی که در کبد 
تولیدشــده و به خون می ریزد- آسیابی که 
با قوه چهارپایان حرکت می کند ۴. پایتخت 
فلسطین- بی خطر- دیروز عرب- »کوتاه« 
بی آغاز و فرجام ۵. مخفف شــاه- ســردار 
دهاویــه- ناقــص و دم بریده 6. چشــم 
 کم فروغ- واسطه احضار ارواح- حیوان باوفا 
 ۷. بهشــت- احمــق و کــودن- بی آبــرو 
۸. سالمند- ظاهر ساختمان- رشته کوهی 
مرتفع در امریکا- نفــی از زدن ۹. جال و 
جبروت- بارجامه- سهل و ساده ۱۰. درون 
دهان- »افســانه« کوتاه- ابــزار دق الباب 
۱۱. اتاق قطار- تئوری وضع شــده توسط 
اینشــتین- قیمت بازاری ۱۲. سودحرام- 
گیاه سرشویی- واحد- ارزش و احترام ۱۳. 
قطعه الستیکی شیر آب- بی باکی- صبحانه 

نخورده ۱۴. شهری در اســتان مرکزی و در مجاورت 
محــات- گاز بی رنگ و بوی شــیمیایی- عنصری با 
عدد اتمی۲۴در جدول تناوبــی عناصر ۱۵. معاضد- 

آهسته آهسته

  افقی
  عمودی


	Page 1 Khorasan
	Page 2 Khorasan
	Page 3 Khorasan
	Page 4 khorasan

